
 ا

5 

55
 

 ا

7 

55
 

 و

- 

5 

5 

85
 

:1
 

0 

لل
 ب

2
5
7
 

0 

5
 

3 

ذ
ه
 

مصب
 

* 

1 

. 

' 

5 

م
 

5 

5 

3 

0 

ري
 
 ا
خال
ريه
 م 

“
ع
د
و
ت
 

 ..انهع

“
1
5
8
”
 

 د

7
 

ا
ن
ا
ج
 
0 

1

 
ا

 



 ماعموع مم ملو7 معزاوال/اع
 ءمومؤ 08 5الم5 عجمرل 1من15 مم (عآ

 الالاا/عاجوا 17 018 70101110 | 6 ا/

 رم م1 18ةط32 0531187-31 و
 100 زاتط قت 80 31-0

 5 :  و1-235 8-81-1512

 اب
 1ظ11



 انأونأ11260 إل طع اماعممعأ مطالع
 ظ |ا١١ 015

 ال1105 :// 3 عاطأا/ع.00/0 1215/30 ا/23/1151500 ||





٠. 0 
4# 5 

 1 3 1 ١4

 نا م 9

 4 7 ١ 7 ” جل
 27 أ 4 1 -

 ١ ا
 لا 9“ 351

5 

 دعس
5 9 

5 82 39 1 .2 : 

 . مالسالا هللا دتعنيدلا نإ

3 

- 

 7 : 17 نإ 5 4 2 2

 هيفا رعل) دك رشا ةقق ىلع عبط دو دل“

5 : 1 0 8 
 و 5 همالو 0 0 4 - 2

 ** فل ءوملل ةظوفح امأك عبطلا قوقح - او
 ْ 00 ل“ 1

 : مه ورعوجو ةئس |اديص ٠»  نافرع





 ا تا : 2 1 2 ١
 ةئم لمعي ناف 0 مالسالا ريغ غمس نمو مالسالا هللا دتعنيدلا نإ

2 

 ١ هله اق

 م هقل (

 13 يفجنلا ءاطغاا ف هداك لكي ع

 4 3 رعلإ دك را 5 هققل ىلع عب

 ه6 قل ءوملا_ةظيفخا 1 قوتح 3

 مه ووعرسو ةئس ادضص.: هن. ناهرعل) ةعمطو ف عبط : :

 ك0
 يس

 0 ب





 * يضياطل و يئفطاوعو . 2 يرءش#

 با 0 هع انا هدأ

 عي تا 1
 57 1 7 -ء ري

 ىدحح ىلع . 0 تبد> "لف

 وحن تعبااعألاب

 0 يحض“ حا وأ ا

 5 5 تل و

 0ك هحذر لانا لبا اذا ىناسع

 يي هدسرو ىمسأ 'أ ل مورا

 مع لق و

 ىلإ

 2 0 3 تي م تن

 4> صا ضصرالا ناوأ دوب

 2 ءاسلا 0 متناو

 مكليق 8 6 2-5 اجر 0

 0 اذ سوفنلا يذه لع انا

 مادخل ةانمأ نفاد 0

 امامش عمج 5 وها ْف عدصن

 ا م له عمل ادع

 نئاف أرصع 1 و 3 ماه

 اهدا تسد ناد اللااذا ا

 . ايرو ىعن حالصألل نولوقي
 يف اظن 5 لامذالا تناك اذا

 5 ريغ للعلا يغب ىف لكو

 هسأإ ثا ةانال 5

 : أهريمضف يف روص نم [هاظاوذخ

 ما وتيواسالا تامل طق
 ع !اببرا ا كتيب مو

 مزح ىلع 1 / مكشم م - ل

 سذ>ح ف طاوع
 ا 1

 مضلا

 يع ماسوكلو 0 لع

1 
 ا را تحن تاينا | هت اح

3 
 0 هدا اح نميبس>و ةاح

 يحسر الود دأ | ي

 هكا حور نمر وص

 اسلاو ةمالسلا لضخ كس
 . را انياب 0

 مدلل لكلا ايري لذ

 ئ ميلا كلايذ حشر نم ةرقاص

 مدهلاو دملا ىو ام 1
 33 1 8 ١

 ي* ل هتراغ وحل لك م ىعساو

 رم كله سعشلا|ذهثعشابو 35

 ش مدللاو براطتلاب اروصع أئضق 1

 مكبلاو معلا ةوعد*يش عيضاف
 متسع امس تددزأفاغشلات بلط

 مظنلاو تالاقملا رثن يف ريخالف

 ىدلا الو 0 أدص را



 ص -

 597 تدعي 0 أه ل

 وا لانا ضرالا نبا ابكت

 ف

 نم تناقرو رش يي له نعت دعالت 0

 نك حءااودعسلا اينامويفإو

 يننال مومحلا : يىردص بح رب

 ىمهزع ءامو 0 م 0

 0-3 درا ا
 ىتديمح تدهشدم ىلايح كرم 0

 ىعفان 7-2 رداد

 51 أل 00 0 75 ىرا

 ىتقلل دعسلا فاجي ماع لك امو

 5 وعد ىنم نايدالا ب : مكيلل

 مني لهاست لاو كي ا |اىلا

 تحيبصاو ٠ ءان الا م>ر متصل

 همر رشق وهح نم 0 أمو 1

 مكنيب فطاوعلا تاذي رش مترج
 عاش ع وأ يرعش) م كتودف

 وعدد ى ا دالؤا 3 كروت

 الل كل وساو اريغ 2 ديرا
 افا هيدا و يس لكو
 ا ُ 0 قددلا ناد واوكي

 ةمصع ىلذف ترد امو

 2 ولا :

 يمأ نبأ وكل اخا ايف يخاتناف
 ْ ماع لع مانالا ناش م تك

 يم دج 45ر رك اع تسع كمسن

 ع 0 ناانأك لو

 عز 00 مانا هزار 5

 000 لاب كهشلا حيز أح ياو

 3 عفن ناك ل بر هلأ

 يم 0

 متلل صقتلا هدهو نمذد قريو

 رفقا ىلإ اهيف مكت وعد
 ملسلاو لهاستلا عرش اذبح ايف

 متشلاو نعطلا ن ٠ ى8 كح |ج

 مذهلا نمى ةوفطلا كلت م

 ل رملاءالكلاكاذو

 )0 تا و

 مللاوب افرسا

 ظ رك ءر 2-0

 0 كلش ذاك تاياغل انانكلو

 اذ نمكلا دوف .> نم كل 8

 نع اهتغر أو

 مصعلا نم تادراشألا يل تازاةسأ الو

 (يماس 1 كلو 5 - السمكيلع ( ْ



 م

 86 قملا ةوعد 1

 ينعبثا ن مو انا هللا ىلا وعدا ع هده 0

 نيكردلا ن ا 0 هللا اكدر

4 : 
 قطا نيدو ىدهلاب ةلاوسر لغرا يذلا وه

 .اديهشملاب ىقكو هلك نيدلا ىلعهرهظيل

 ه# هللا لوين ط 0

 /  حزجعم يحو)

 قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو < نكو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هيحصو 0 * دم ل“

 لفك يوهوةيمالسالاةوعدلا ءازجا نم ىناثلا ءزملا وه اذهف دعبو#
 ةوبنلا يف * عبارلا لصفلا## ثحابم رشنب

 ةجاط اهجوو «هئمبلاءوميو < هيكل ةوينلا ثاحبا يفالوا ضوخن اها اننككلاو
 ةمدقم انهب ةميلسلا تانإدج واو هححصلا| تاس

 طسب نم هقحماقملا يفون نا دعب هصاخلا ةوبنااو هيمالسالا ةوعدلل ازاعو

 ساسالا دهنو هماعلا ةيانعلا فطاوعو هماتلا ةمحرلا ثعاوب يف لوّقلا

 رصبيذ لكل لثتونيتس ند ةيصخشلاوة لكلا ةودلا ءاترال لظوأ|

 * هضم .ىلا ها مو يأ لاب .دارملا ام هنا. ؟ يدش

 هريغ ن يب زاتعو هنيعت يتأا ةصأ (.يشلااانو 2 هماع تنرتل ىتلا ةياغلا امو

 هم .عييطلا سما وذل امد رخ“ 8 1 ه زحمملا ةمهح امو و «ةيضعلا مهامو

 ©(” جر .غ )01( ( مالسالاو 0



 2 بوحوو هومثلاىلا ةحاللا ةاضال روما جدت 7

 ها 00 1-00 و اهنايم ىعناسالا اهئارج نع كنتو
 هضماغلا دصاقملاو هللاعلا ثحابلا نم كلذ ريغ ىلا اهتاداع نع ءايشالاو

 0 تالا وي ناذج ٍِ ليدسو 3 00 م هءؤسلفلا تارظنلاو

 0000 7 سل  نابهربلاو ليدلا ماما يهو دحا لكل ةيرورضلا
 ٠ ادبا لماد وا ليمس نم اهيلا لدعلا ريغل يس ظ

 كلذب اه.كحوا اهلاوقا درجمب اهءوزل وا عيارشلا ةحص ىلع لالدتسالاو
 )000011 لا سدني 5 عملا وه عرشأا ىلع للدلا نوكي ثيحب

 ذا ةقاع اد ىف ضو اًالوعبلا اظناا الو ا عينت دل ا

 طقاسمو اهئاوضا طباهم ىلع فقنو ىنتقنو لوقعلا زيارغ ككحنات
 اصانمال واصال>اهيمازتلالا نعةكسم وذ دجال يتلا اهماكحا تامربمواهئاونا

 (روما ةمدقملا يف دهع حاضياللو ور

 نابلا لك نا (لوالا) ةَمِرَمْلا ىلع اهدعب فقنو ةياغلا ىلا اهب لصوتن

 0 300 اذه ةأهن دج ودقدلا ةرورذ هسفن نم ملعي ناك مم

 و هسا عيبانيو ءاقشلا تاهما نه تافص ثالغب اًميصلو اًةيرع

 0 3 0 0 اهمدقاو هب تافصأا قصلاو 4 0 0

 الاهاح 1 هنا ملعي نا وحل لاح لكب هف استاذ ةوهنوك

 داس ل اا ل نم ايف يش لكحب

 ع افتنالا نم 0 | ريق ٠ ناك“ يش نأ نموناكنيا هنا 01
23 

 ْن او نول ند نول هدئع ا لذ هر وعش و ةشادحاف هرجن و هيعمسا
 1 ١ ١

 هس و ا ياو هةر ناش ه:ءاس توف نع ىح ازداع كا ند

 مش 0 د 3 ٍ :

 لح صامتي هي ك.م وال هد وو هم 8 رجلا لعاب رض اهنادب هده ند را

 هيلايلو همايا تاحةص نم ةهدع كالد لع ديلوأا ىلع 1 ادا أهنم



 ٠  3ن4 م 1 ٠ 4 7

 نا فال ءاشأ ءدد ىف ةرظن 00

 ريسل الو أهردق 0 ال 0 لا هلق إلا قااح نم كَ اال معن

 راونالاو ءالظ ةلل يف ءاوشع طبا 8 اغنيا ىلا يردي الو اهروغ

 ءداب وهذ اهيفعتمتل !او اهب عافتنالا ليس ىلا يدترب ال هنا يوس هد

 ل 0 0 لك نم لزعا هوقلا متاع هرشبلا 07
 زوعلا هدنعا لك و 0 ١) هن اسحا مدقاو * ءاكلاهتو كاردالاو

 دربلاو < هيوش ع هعواطت ال هاديؤ “ هلمحت ال هالحر ؟ هحاحلاو

 ظ ءةفرءرنناوكلا ل
 باك ع قشلو ةحاوما ضو يجللا ن وكلااذيه راد عفدي مث

 لحارأ|ةيبعت الو رفد اة بها ريغ ىلع لهاجم عطقيو لحا رم يوطينأ ددر 8

 تاوهشلاو لام الاهعاتم رفوا و لّقعلا فعض هتيلب مظعاو لهما هتبيصم ربكا أومعن
 نونا اده تارذ يف حبا ١) فيعضلا حياس ١) كلذ جردتي دخا

 ْ يه يق || ثدلغلإ الالخلا كلت ةالعو 0 ع قع ءرث ودحشاو نيش اع اءاكو

 - ىحانم نم هيلع ا و ةمحان نم هنع 0 هثالب عب انيو هئاهشتاهما

 011 نسا سرا سم ”تاوناءيش لك لقد
 نكلو 3 تادلوهرب 0-0 همهم تاكا ارداوةمح تاس مم هسفن

 هيلق 0 مهلا ت ا>هاؤ. هثاثعو هتيلب يف تداز ما .هئاقش نم تففخ له

 ا هلفع ىلا طيلاغالاو هلاخ ىلا ماهوالاو هداءوفىلا نازحالاو

 .هعدلاو ةءاتملاو . همالسلاو ةحاذسااو ٠ هطاسلاوةحارلا نم هدنع ناك ام

 بعتااو ناصقنلاو ةدايزااو نارسملاو حبرلا نيب حوارتي اذكه لزي ملو

 :ةقاتخ لدا دق تالف . هقاطن قاض 06 . هحاملاو ىنغلاوهحارأاو

 ةقساف ىلا اذه يمامم يف ع راسل و“( ىهذ نم تاك نأ ودوق لساللا وز

 اخيشوالهكو اباشوامالغواًشانواعفاي والفطو انتج هراوداو ناسذالا راوطا



 هزدحع 6 تالا لهح 3

 حماطملا وع زانملا يفهفالتخا كل كار او تالعلا قا و

 - هقيرش ثحابم تناك ناو اهثاف“الك هتايح راوداو هتآشن فالتخا سمح

 0 فاننا قنا دصقلا نه ءاحوتا اهادخلا كاز ةيلاع ةَدساَفَو
 ةحالا كلت ات ماوتوا“ هيقعلا هذه

 ناكعرما ا هذدعب م انوا دا ناسا ةديصو يوت

 010 الانا هولا < روولقلاو ءالخلاو “ حوضولاو ةطاسلا ن

 هتردعم تمظاءتو“ همولاع ترحضشساو هيك راد ترا و“ هقرامم 5-0-1

 رومغم الا 3 هي اغلا ةرظنلاب وهام “ هتعسو هتورتتطسناو “ هتوق تمخافتو

 © اكل هحاكلا هخاصاتم ةوقمم < «اللابأ نوت رم < زجتلا مطت رم “ لهحلاب

 دال تلا نأ ليست انك ناو ىلوالا ةراقتلاب اننا “ 0 ١١و ةّمشملاو

 | 0 كلا اذمنا اذا ادككلو لاقطالاو ناذلو اب قفلاو قنما

 00000 11 يوتا ودعا اخ لق اهاندجو قراقلاو تاير هولا انصخمو
 ا ردت رذبلا ةماع نم ناسلا يا مركلا كابر آلا

 000 129 هروح نم ركا ةتردقو هال زيك نم رثكا ةتانولعم تا

 اهيفدوثلا لبقمكحلاب ردابت الو مكحا مث هلمجلا هذه ربدت “ < هتجاح نم
 ا كة 0 َتناو ما 0 ردا رق نا كال داو

 تامعوسوملا يوذ نم نيخسارلا ءامكحملا ركاو نيصاصتخالاءايلعلا

 يف اوعسنا ارك مهدجت نيب 0 و ييرباغلا نم مولعلا ةماعب تاطاحالاو

 000000 16 تكا نولي ا» ناب قارتعاللا ىلا وشم ا اقردللاو د

 00 ا دو امال قئاتس ةفاوعت أها مهلرهظ امم مظعا مهيلع فخ

 ا 1ع عاف لغ ءايققإلا قراتخ ةف نكست مارك رست الاوإ ناز

 ورع ا! نؤدتررشبلاةقاط !اواةيرشدل اةقالع رك م4ومبكلذم عكاردعشا

7 



 : تا لهح 1

 - اهرب وص هلي أه ريدقت نع اهر< 0 ومهاو اوقفت ز>عتافا ل اعل نا

 ياةقيقم- لب ءايشالا قداقحةفرعم نا حبصلا قا زافك ءاضيب ةمصان ينعاهذخ
 نموهو هعازدثقر اطل ع ل در اشالا ع ند

 حتافم هدنع) نإ الا هتلاغم تحتف الو هحتافم تكلم ام يذلا ا
 اهمزاولو اهراثآر ءايشالا ةفرعم وه رسنتملا ااو (وه الا اهملعي ال بسلا

 ند 1 ع نال يكتل راثالا فكاتتامو اهرشا وعر
 مذا الاودحاو ثا تاذهدحاولا ةّققلاو تارت ءوملا نا ةبآ داثالا زراف
 مايالاتاوبرويلاءللاتالتك ىلعن اسنالان اك اذا معن -ربدت وفطاق فلا

 الف هسفن ةمقح ةفرعم نع ثحبللا يفدهجحيو ىناعي ابارشم افرشتسم لازيال

 تو سجاهبس حا اهيا قساملك دارو دواي ل ريحألاداد ٍ
 ول هب كلناظ اق دود ره باطل او دودسمقدرطلاو دوصوم بايلاف 0

 ةلازدالا ل5 )لقيت رثلا تتلف ناكاذاو قراتتلا سد شل
 (كاردا| 4 || يهتديال ينل قا تملا نم ةيأ راهنال كا :ه نأ ةفرعع وه اعا يرشلا

 انا وس اماعاامت هناا نم سفن رخأ لوقت قرشا ف

 همايأ ةعاح ف لوقت ر >ةنلأو يل

 (لذام“ نيلاعلا ىعص هياعو لاثوع لوما ك0 0 /

 ضخاللاو هالو لد داود ةماعو سانا راغب كلا

 اهنع ىدفاذز ادعانا نيحا لاا اذا هذه لحس 1 اثدعو

 ناسفالانا) رمال ها عبطنلف اذا - ىلع اهوكتيوا
 ةقفح ءاك لهاج ن مالا يش لك دعب: يش لك ىل_ق لهاج

 هذاع ىف لها ناك امهق نام دان 2 حا 8 لعمشرلل لؤفللا

 ول اهنا نغ المضف ةتهارلا قياَقْلا هذه ناف هانغ يف ريقف هتوق' يف'زحاع

0 



 ناوكألا يف هردق يظعو ناسنالا فرش 1

 00 0 اك رادع هعاد ةفصن 5 رضحتساو ار وعشل اديا تحزتما

 ةامصلا 0 ا ثضحرو انكي تاداحدلاماو انثروس نم ترسو

 شيطلاو رورثلاو يجعلاو ءاليجلاو ءايريكلاك انسوفن ميدا نع ةميمذلا
 نحن اهف انمذنت فو كلذ نع الضف اهناف معن اذ لثم ىلعو اذك ملهو

 هللا هاش نا ىنابملا نم قأسام ساسا يف-رحح لوا اهذختاف هليبسل

 ا رك ةاكلا كلت هنع انلق يذلا ناسذالا نا * ىناعلا رمالا#

 0 دوملاولهملاو : لومحاو 2 ةوه ْف هب دقو هةقملا كلت

 0000 دا ةلك اش اناطخا الو < هياصألا نع كلذ ىف انذغات انا نظن
 هَنِمْللا كلت لع توكسلا اني نسحيله نكلو < فدهحلا نع انمهس شاط
 اا هك هئاش نم اش ناسنالا فيرعت ؟ هولا كيتاه ليدعت مدعو

 ما وعلاهذه نم 0 عقوم هدزنو“ هّدح ضعب هل يدءون هظح نم

 00000 د اا و“ دوهيولا نم هييصنو « ناوكألا ةذه نم هماقمو
 ا( 2 هلع امودلام ضعبو هرشو هريخ ان ؟ دددق نوكس ةاملا
 اي 0 نيسخاب ريغ ا هد ىلع هعم يري ا لددولا تدوم ةم اا

 مسع معن كلانه امه هلامو وه نياو وهام فرع اذا هاف هرّدق نيطماغ

 2 0 يف هماعم ميظعو دوجولا يف هنأش فرعي نإح ناسلالا

 0 لع ا ةريغلا مد هردص رامات ِف ارحبو طاغنلا 1 هيف

 ءا 000 ىلا عفدنيو امحر هنع رحدم الذ ط.سولا هز كو ميركلا

 1 هه 01 حتفو هن ةفرعم ةيلع انعأ و ةتققح ليج اهمناسنالا اممذ

 ظ اعرذ قاضو هدوحو رس هلع عاض امههمو هثاذ ةرهوج ل هزمر

 ةصال>وناوكالا ةوذصدنا لهيناهل يميتيالو هير دجيالهنافهتريرسناف رعب

 لياضفلا عوبنيو قياما عمتجمو دوجولا ةرثو تالامكلا ةرذبو ملاوعلا



 ١ هيف اهفر حا تطأ ىف ناسنالا افرح

 هيانعالو دصقداجيالا نم اهاوسل الو هياغ ةّقلخلا نماهدعبام يتلا ةياغلاو

 تريس وا ناسنالااهرا كتاف لاح ترو هاو ع1 00
 كّتبأ رلريغصلا كلملاع ةخذ لعريكلا ملاملا ةخسن قفاه تلئاقد تار
 *|هؤادرجمو ايدامو اكلمو ااوحو اتاينو اداجكدحت هنم ةصالشتو للا در

 [سواقايرتوايرةعو انايعثو ةاشو اعبسو اناطسشو انامحرو ايارتو ءاوهو ارانو

 كرحتمو نكاسوتاومو يحولوقعمو سوس لك نماذه لع ملهو

 نم كطيح يفام عيج 0 يذلا تنانايضالا ايبا 20

 كلذ ىف اهاباو تناو اهدحاك ت " ىتاا ةعيبطلا تانبانو هدأ الا تانيلك

 :تدحاموا_بواضه ران م نأ ثلا ١ عرش 2 ظ

 كيفان يف اهتمدختسا و كل. تج» تخت اهتامحو كرمال اذو اهتنعا

 رورء ىلع ءىكلك ١ ها تف هال يش 1 يفك اهترخس كنوءوشو

 هعزعابنم كترخس الو ءىش اهنم ك»دختسا امو ىقملا تاءازاو روهدلا

 صرااللو رج الو ١ رب كيلع صعءتسل ملف هد ا أمم كياع 900

 اف ءاوم

 م

 روطلا تةباسواهتاوافيفشوحولا تكراشت «اود لو ءاه 0 1١

 سلو يش 1 عم تناف ا ع ف نايك ج تدخو اهناودا ف

 ةهم ا ف فرصتلا تدا تك (لعفل ادر) سومان ىلع معل يح تا

 تفرصت وءاهذضر ةتدرتدماو مطرف كلنم 5 دا ةعسطلا 25 اوميفدغتتملاو

 اللوك 5 0ك 8 تعادلا قوفذ تايد تسعلو أف كف ل

 اهفو رص فيراصتو تما بهو ىفنكتقلانا ا أهو اك 8ع عاف

 كمفادتت فصاقلا حيراا ةعزعزيفةرذلاو فصاوءاا بهميف ةشيرلاك الو
 ( ٠ 3 5 ٠ ل -

 لا رسل نمو نزح أ 0 ندو م 1 جاتن نمو م ىلا ةحص نهد

 تا كلا 5 ندز اة كل ةوف ندر بس شيم قا ةمش ندور 0



 ملاعلا يف ناسنالا حافك 1

 ل سافلاو ىلا كا املا مكح تام ىلا ةايح ن 0و

 كلانه -عفنت 0 رت ىتح ملعتالا 06 اطووءاوشعطبخ ل بال
 ٠017 مناوملا ضزاىلا نم را ا هم احا هبا

 امفدك سفن كلتالاه رأت ا اهنا ل ملا يف تالف

 ثا دم كناد تلاسو كرييض تح انو كئادحو تءجار .اعقن الو:

 دجت ال نكلو ينم داري اذامو ىب داري اذامو نس لاق ل

 يتلا ةقيقللا كلت 3 0 راو و روكا وأ ة ربط كوس

 امح لوقتف اهنع كلا !صيخ ل نأ كانأ ا

 ( هاذغ يف ريف هتوق ىف. زجاغ ةملع يف: لهاج ناسنالا )

 ا 0 امك نع اناو ناسنالا دحت لهن كلذ لك لع نيكل

 نوكيلاو ودهحلاو امل مالتسالا ىلا اعضاخ هعيبطلا ءابعا تحت اعذاب

 اهمكح هيلع يرجتو تءاشن كهف رصتاهتر طيس اربطصم اهتيشم عوط

 نع كفار م "مرج هسار فو هدنج نيد نا اك مث 55 تل 1

 ايهنم يهتمر هدد نادألا اهب راف اهب نيرثأتم ريغ هيف نبرث ومدعيبط !!لعاوق ظ

 مويل 00 ءامو سم الابأ يدأ كد ا سخن الاد امحودح ونال 0 رامص تقف ||

 نمدل ةنحو ا اعردو اهنوطخل ةرد كلذ هيدحفا دغلا ْف هه الإو 0

 000007 امر تا هزاهيو ك تاتو اهثداوح تازخو
 اهروخصب ةعيبطلا خضاور هتخضر اماك يذال وف ٍباَدبناسنالا اهيا كلا نم

 كلت ماما هد فق ىدلا كاذب تل نم امسا_.ع.دةشاو ةيالص دادزا

 لردخلو يساورلا لوزت لابلا ءىداه نانملا تياث مدقلا خساد عزاعزلا

 ااا ار ا تير فقتن اكل نمت رتنآالو مراضخلا فجترتو

 كاذد تناوكلد دب كل ك « ايعن أميج احوايسن كا اهم ومسدوعيو أ_هريصاعا



 هعيبطلاف داخرو ميعنأ 5 رضنو 8 ةراضئغبتر رتغايذل نا رئاا

 لالا اذهريغل سسحت ملو .همسلاو ةحارلا تفااو.هعسلاكات

 لع ءكذخأتو هتغب تامااكلت كّحاف7:ىتءاداتع هريغل تددعا الواباسح

 ةشيلاد يف تناف .امءعر كتثوملل.ق اهيدد نيبت وتو اروءذماه شهدنتف ةرغ

 كيفادم كنعاهمفدتال داصرملاب كئارو نم يهو رورغلا ةيهجنعو شيلا
 ظ ءاوهلا كناكس يفاه عك راح الو < كتارمدم كريمدتنود أه دن الو

 فكو» رز ولاو ًاسالاوهامو رثملا نيالا اذا .الوءالوا 07

 ف 1 نو ندديت ه0 هذه نه نم هلا ىلاليبلا ليش

 اللا ةءاماا دو اس اي !اشاكرمع هال نحل

 ىه هده تناك نا ٠ 5 معز ٠ ندم يحانمو : ءاررالل ةئيردو

 لع يخل .طدوجو نم رسل ىصشمو .[دهج لس هو 0
 توملا لبق .ناسذالا اهيا هدازالاب توملا ىلع يح . مدا ينباب راحتنالا

 كال نكماو كتحارا كلماو كب ىرحاو كالو
 فهاذمىلا سأيلاكب سهذدٌتف كاسر لعوك يلع انوه نكلو ال

 - ناديالا امهاتنا هير يوابم ىلا علملا كذبنو ٠ طونقلا
 ” طارقالاواطيرتتلا ف رات لاامأ < فارطالاى لانا رونا

 < كعاخس دحا لي“ كياظع ىدحا كلتو طابوالا سل
 خسلا ال ةمحرلا و نايا 4 ؛|تنا < كب كيباصمو كايازر دشا لق

 2 والا دمج راجل ناكل وةوسقلا ال «نانلاو ةفأرلا حاتنو

 تنا ريسأا كيكحع ةدا_ءلاءىلاو تق ةداعسلا كنا روش 0

 ةدامسلا ةرذيكانأتنا ا تننا ريبلا ترطالا كربد ةيانملاو تل 0
 ةيرتلاب كل نيك نكلو لايكلا رق ةحودو ةايملا ءام عوبني كيفو

 م جر ظ 486 ( مالسالاو نيدلا)



 قرا ةيرالا ىلا تاسنآلا ةحاح

 000 امل ن0 الع اكلك ةحخفاا ةكتلاو اجد تراث ةطاتلا
 "كلف فن انتا "لست ككسرو ان تل قالا
 ظ ءاعشلا كتم وا دام لا لدن

 لبال كاؤدو كءاذ كل فصيو « كاذب اذه عقدي نم كل نم كلو
 نفعل ” | عنصيو كئاّنش دح كتداعتل 0 ها كاد لتعم

 اتا للالو كيتاواتلم ا ةمشالو كبل قئشاو بن خخ خط
 0 قدا نسا طدلاب كلا ن« هنانج ىلع ردصلاو هناسا للع ن .فللا

 حور فر ةليخو كرما ةليخدب هتفرعم نم ةقث لع تنا نوكبت

 اال كا ردو كاسف ف ع ذل ليوا رودعو تاساع
 (ااادل  راوزا كا ما يدشن هن اه كل ينو 2103 كلوضانو

 3 "0000 5 لة رنرو ديما ةيرلا كب رق كحاشماو كخحاذما

 1 كابو كدا وعاو كر وذي رهام و ذل وروؤ كل أوضف ندع او

 ا” حاقنو ةلئاقلا ناطاستو ةانملا ةمتعو ةداتسلا ٠
 هنادللاو بدالا و اكتملاو تردفتلاو قمتَلاَو بيذهت !او ةيرتلا اه

 ةرورضأ!نمرن تكا دق لق قد نمو مولا أ ةجالا قيرمتلاو

 ما ا نسف ل وضغلا نم اهلع راس أهذ 1 وعل ا داعا روهظلاو

 ئ يه ينه | ل ل كلا هو ل را داو ايتلا ةجلذتا نم يف

 0-لا ماع يف ام كا لج يف راس كلذ لوطن مدع ال ناتسنالا

 كر ا را عراف ةكر كار اا 2 فاراكا

 *دلت 1 ندسل ف عطقيديدح و 0 ا ا

 درا ا مو حانلا ةق يقتريوا ءانششألا ذيج قئاعي رهوج 00
 راهظا اهتناص ءاشيوا هعيبطلا طافتامر معن <بردي ملو هودشي برطي رباط



 ١ ١ ةررتلاو حالصالاىلا تائيباكم || رثك جاين

 ليمكتلاو هيلا نيسحتلادي دم نع ينغتسملا لماكلا نّسِإلا دجوتف هتردق
 م انج :-ك هلشعو هريوصتو هدل1قنو هتراكح ع نع "د1 هدير ناو لب هل

 ددان مكتلو هاا هعجاولا ضعب ناملاو عيبرلا راهزاو سوواطلا

 ءايمعلا ءامصلا ةداملاو ءاقرُخلا ةعببطلا ناذ عا ىلعو هيلع ساقي ال ردانلاو

 عانطصا و ليدعت ىلا حا اضل | حلاصلا بدلا دلت نا نع نجس"

 ٍصقن يف ام حادخ اهدات 1 دال اهئائباو اهديلاوم لك . ىلع ةبرض هذهو

 أردق اهنم قرا وه يذلا ياكلا اهبل تسل ىتج شاوشلو ئىضوذو «هيوشنو

 لتلارهوج وهو اهلهجو اهاعواهتسنو امتول نعد سلا 0 ا
 اهنيش نم ملاهنم ايش علتساو اهنبام لحد اذامتاسايكلا ا ا
 يديو اهنم شهدملا بحجم ا كريري حبصاأ ىتح > اهرما نم ءاش ام حلصاو

 ايرض وا زاجعالا نم اعون اهلا يتاا بيارغلا نم ةف رط موي لك كل

 .يمسملا هماقلا بصتنلا سوسحملا نياكلا !اذه امو - رحسلا نم

 الا وهاف ناسنالا ناكفيك معن - .ال ما وه اذها هيردا اهو ناسا
 ةيرتلاف أمملع يرجحيام هم و اهدارفا نم درفو ةداملا تانك دينا

 ماو هلا نم ةرشحوا شود ولاا نه شح>و وهف اول د بيدهتلاو

 ناشلاَو جاو (السس ناضارقا مامنالاك الا مه نا) ماعنالا ن نم ةيادروا

 ريبخلا يس اطخأا بييطلا وه نمو هحالصأب نيملاو 2هل 7-5 ل وه نم هنا

 ا نم مانو هتف رعمو هقدص نم هم لع ل يذلا هناودو هئادب

 يف عضنو انسوفن ىلع انهم هلعجن يذلا اذ نم هراكفا ةلزو هتاوطخ

 ىشخح ال هنننأ يطع هر ا و وده لع نينما .1نانط محم اشيدوا هدد

 ف مير ىلا :د يوهف ا 1١ ليس 0 د هريس 5 8

 “فوخم ريسأاو «قيمع جفااو<قّقد قيرطلا. ناف ءاقشلا بطاعموناو 3



 هررلا ىلا كت الاديرخلا لزتملا ١
 ٠ كني 75 : 8 2 ةنننمع 5 تم

 ةيبرتلا يه تسيل اسهنع لوقنو اهيا زعونيتلا ةيبرتلاو «فولاتابقعلاو

 نيناوق نسو عونلا ةيرتار يعن اعاو هياثاعلا وا ةيتمبلا الو ةيدرؤلا

 مايالاو يلايللا يمارثو روصعلاو روهدلا فالتخا ىلع رشبلا ةماعل ةيحالصا

 يف تءنص ينل | هيداملا كزادملاو هيرشبلا لوقعاا كلت 6 له رظننلف هم اعو

 2 لك عارتخالاوعادبالاب ا رو هب تعّريو تعدبا امن وكلا ظ

 1 ىلا كالذي 'موقتو ههيظولا كاتب ضوثث نا م لخ ن 0 ديعتو

 وهن 0 نأ يب 0 ..م يل هيج نمد 0 لقعلا عب .طتس له

 ارك لؤمتلا عم ويف له عونلل بذهملاو للا ىبرملاو ماعلا حلصملا

 ةرضاملا يف اننو٠وشوحلاصب لفكتت يتلا سيماونلاو عيارشلا انل نست َّك

 "0000 ف دامتألاو تانتكالا يف قالخإإلاو تادآلا يف ةرخآلاو

 مغاطملا نم ال0 1 تفامانلا ىف تايذلاو ضال ق تازائملاو

 2 قالخالاءوس يف اهنم َر وأو داضااو 1: معفانلا زيمكو بر اشملاو

 رثءوب ال امو نيح دعب وأو هيوم ا مال الاو هنم زا ضارمالا وا عابطلا :

 هياغلا هذهل ملاعلا ءالقعلل تعمج يروشلا ةودن نا به -كلذنم اًنيش
 ١111 اودع ناب كل نم. نكلو' عيارشلا عيرشتو نيناوقلا نس نم

 نكمطت ىتح مهتباصاب ةفمثلاب كل نمف اوءاصا ناو اوييصي ناب كل نمف

 ارابتخاو ةبغر سانلا يف عيارشلا كلت ىشمتتو سوفنلا نكستو بواقلا

 هذه نم ةدحاو لك عوقو نود 2 1 ارهقو ارسقو اراحاو اهاو كال

 مهولا اهق ردي ال دوسةماهمو دورك تاذفل ناكل انوذ لب 0

 ظ تارطخلا ضيمو اهيلع ىتأي الو لامخلا اهترطي : و

 0 ا اذه ةبخءوكل اللا ليقتسسا ةياغ هزؤون قردخي لع 0

 وم هقوق نم جوم ه 0 ىذا ١ يجللا رحب كلذ وه | انك يذلا



 ١ سا كاسل نوح

 تاملظ ماحتتقا عيطتسيركف دفان يا "ضعن'قوناهطعب تارا تا

 اهعابط متالي اعورشماملعضي - اجاهنمو ةعرش لبقتسملا مم ال لعجيل دغلا

 ْف عضيو اهذوءوش تابسانمو املاوحا تاضتمم قفاويو اهقاوذا سانيو

 امع الضف كلذب لوقعلل ىلا اهتأشن نوءوش ماو اهتداعس اتلك هتدهع

 ممالا ةظاقلو بوعشلا عملو زوصتلا لكنت ادحاو همت نأ تا
 لاب ىلع امل رطخي وا لوقعلا هب مه نايل ام اذه

 . سمتاتنا تدازاو تاماظلا كات ءاتنت وجو اذا هي تال
 قىرثالو 00 ان عممسسل د هدبتم يريح تكقو لفتسلا د «٠ يش ملع

 رخاوعا ىلع اكوتت نا الا هدحاو ةوطخ مامالا ىلا اوطخت الو هكرح اهل

 تاسرفتلا ىلع ليوعتلاو/هياهرلا وا ةيرفطاد_عاوقلا لامعا نه هدصق

 ني:توطخ كلاذ ىلع وطختا يردا الو نيمخت وا سدح نم تاسجهتلاو

 مرقتسل ما امهيفج وعت ٠ ثالث ما

 "نا ىراضقلاوهراغلا توفتو دصقلا نع طشن نا ىتو ماتملا اني لاط
 يف نا نظنال جياتن ةدع نيساسالا نيرمالا نيذه ديهت نم انل لصحتملا

 امهم نات الا نا (لوالا) تاترالا اعضوموا كين الاخ اه 000
 هيلا اهيرفاؤ ادب اهتطعلا ءاقخلا نق كداوددر لش تو ا
 هعطبن اك ناو هثا ( ةثاثلا ) رقملاو زجعلاو لهملا ةرياد هف اذهع اهفدقأو

 تاجزد لعال دعتسه سدت هلتعيرفاو# ةكلو ةسلك ت07
 يفهنا (هثلاثاا) ةداعسلا بتارم ىصقاىلا حورعلا لهأتمو هزعلاو لامكلا
 كسل معن هحلاصلا ةبرتلا يف هحيحصلا ةيبرتلا ىلا ن وكي ام جوحا

 همولعم تامالعوه؛صوصخم تافصل عماجلا لءاكلا يبرملاىلاهتجا> كلذ
 الو هسفنب ناسذالا لةع وه هضرتفن نا انعسإ الىل ىلا كلذ نا(ةعبارلا)



 "لا لا قاع هللا نا لا 15

 م اا ار وا الق اوم اول يح رشرلا قماع نم هازونم لوتع

 !اغلا رمالا) يفمالكلا || ماتلر اند و سس اهنلاهده لع ظفت >اذ أريوظ ضعبل

 000 :آ |تابل 0 تففو اعركنا كاذو.ما ءدأ|و سم "لاو

 د ١١ كلت تبرر دن اذا كنا بائرا الو نيينورادلاو نييد املا 3 مع

 ءارو ل كش نابرض الو هير ناحاخ ءكادنع قس ال امتوالت قح اهتولتو

 ةلزا ةديكحح ةربدم هد رجب ةوق دهاشملا 4! و سوسملا ملاعلا اذه

 لياملاو قيقدلا نم هتانياكلكوجلاعلا اذ 4ةعناصلا يه ءديرم ةراتخ ةمدق

 "اا نارا ضرا فتاتان دخا الا ةعيبطلا تسلو ليلقلا و ريعكلاو
 0000١”' ينال وا ةداما هذهو اهمكمل تاننادلاو اه رمان تارخبملاو

 الا اقنم أم عيجو يه | اهمسف تش ام وا رهشبنلا وا هدرفلا رهاوجلا وا

 داو 0 ةديمأ و الا رصخاو ةدارالا كلت 03-5 رغصأ

 نم ةناث اعمل 0 د همناحورلا ةمملا ىلا 1 وعلا رياس ءاهتبسنو اهتاعادبأ

 لعو ) 0 اناسنالااشاح) 0 ارح 0 ف 0 تايفألا
 نتا لع ىنم امل هداعالاو 0 نع ندب كيسحا الف يا ١

 اثلاث اساسا نيبيرقلا نيساسالا كذيذ بنج ىلا عضف اذا هينايمو هدعاوق

 ينءنو ( امك اعئاصملاعلل ا ا ا لجاو ىلعا

 هءىتحملا سماون لع هتاعادباو هلاعفا ن1 ايكح هنوكس هتعن نم

 ليئناكمو هماقتسالاو ةحصلانيزاومو لدعاا نيناوقو همحرأا لوصاو

 امو افازجالو اثبع قالا قاخ ام هتمكح تاج هناو هليضفلاو ناسحالا
 هناهملاوءانعلاو هساعتلاو ءاقشلل مهن وك ام افاحجاو املظ مهدبجيل مهدجوا
 طا و تضغلا ة هود موف لمعيو ةمدحح ب العو ةمرعت مك | مهماخ ام و

 نيهاربلا ا ا ل ديت الك اللا بهرلا ةرطبب بل '

 ادم لال تا

 1-5-5 ايؤضذحز يوم ساس



 8 لقال ادع ال هراغل قاخلا داما

 5 تك ل ا
 ثحاميف كلنابتسا امسحهشلع هتلاحتساب مك هحش لوقعلا ةرورض

 مدعو ةاكل مال 1 مراخلا 0 توجو نا نم 5 نقلا ءذلخا ن 0 85

 بابرا 0 حبا م 0 هوجولا نم هحو هم ل ا قرطت

 الف هيلعو ءازج وا ضوع ريغب ءاذيالا وا ثبعلا وا ملظلا نم لوقغلا

 “ هدياقلا كلتو ام ةدداذو ةعذنل ناحلاو داالا 0 نأ نم صسخ

 ةحلا قش لك خاشعلو يد لك نع هتان ا

 4 تت او عاتنالاب حل اصيو هلاك لطي , صقانعفتتملا دفتسملاو
 5 ءاتب الاجلاكلا دحقوفىب ماكي :ءةثاش
 طرد رزغ رفا و 37 2 الاو هريغتم ةفصالو ه ب ا هف

 ايفا# هللا دوعت نا هكا ا نع ف مه رح 0 لاو م و

 . ايلامتو امركو هنم ًادوج هل ةدياع يه ةلاحم الف صقخااو لامكتسالا نع
 ةللمم يسع اللات هلاكفا خا نم لاقسام رلاروع تكا

 هه وهو مامر يكتف وه معن شار الا
 ضرغكانهن ا ا قوف وه 0 0 ع 6 ةناش

 هراَذ م ساما ا 5 تشاحض ناو ا

 4سفن نم رك هد4# ي : راق 8 رورضاذهو هلامكلا هتافص رهاظمو

 تقلع قرع نا تشات اع زك تك هنادج وو
 نوف رعم !يا( نودع لإ نس ل نا تقلخام 0 ”قأقلا

 اري اردق ( رمسلا ةهزذو رفسلا 0 هموسوملا انتاحر يف انركذ دق )١(

 تالمح الأ |نضعمأ ارظن هأن رك ث 35 اًميَسا دهر ذنطو ثيدحلا اذهحرش نم عنق .هنكلو

 00 وه هئاحمس هلااو



 تايساسالا كلت نم لصحتملاو تامدقللا كلت جياتن له

 00 ةيباطا فيرألا كيدملا اذه فو ىحولا ءانما"نيسفت فاك
 ال0 1-1 هراعا بيبللاب ددجي املا ؟رظنو  اهتاعلب ضسيملاةراشالاب مهن
 ةقيمح كاردا نعو ماقملا اذه ماتا نع يمأعلا لّمملا نا دجن ثيحو كلذ
 ةيافلا حرش ءافيتسا نم انب ىلواو يفاكهنم ردقلا ادهن يفاجتم ضرغلا

 كلت نم دنع ليصح اذ ام راذننو انضرغ ءافتسا ىلا دوعن نا ضرغلاو .

 ادرس اهولتن يه اهو تامدقملا نم انيدل دهت امو ثالثلا تايساسالا
 .كيد ءوتو كدوُقت ةياغ يالوكرطضت يش يا ىلا ىرتا كيلع
 الط وفد ييلا 00 اة رتلا ىلا باتحتناسفالا» ريمف زحاع لهاج ناسنالا

 ةمأءل صاخلا مدلصملاو يب رملا ىلا جباتحم ناسنالا . هتداعسىلا هدوةتو هناَمش
 ةزجاع هيلا هذهيفهريغ لومعو ٠ هتيدرتل فاك ريغ ناسنالا لّمع ٠ رشبلا

 عناص هل ناسنالا ٠ يدجيال قنا ناو قفتيال لوقعلا قافتا . هلّدعك

 001 ران ال هعاد ةداعسو ةعاق ةمكتحو هفي رش ةياثل هقلخ ميكح
 كلب عناصلاكلذل غوسيواحصي لهف < ىرتام ىلع لاملاو - اذا

 00 0003 2 لغو ىدش هك رتيو فيما قام لا اذه لبي: نا
 . الك مث الك . زجعا هنعمهو هريغ ىلا وا زجعلا دشأ يف يهو هسفن

 هذو_-جو بوجو ىضنَمُع 0 تن هنا مك و) تاهه تاههو

 - لخبلا ولهملا و زدعلا تعدم دق - دا جميكح رداقىلاعت هنا<هتمم وقو

  عفانملا مها نا ةرورض مولعملا نمو ٠ ثيعلاو ثبعلاو ملظلا نع الضف
 1 مت الد 1 مهدأ_ىم و مهشاعم رومأ مظن 1 مهداجيا ةمعن دعب هدا.عأ

  «هلملا مهيلع كلذب لمكتو < ةمعنلا مبا متتل © مهداسفو مهخالص بابسا
 مهدسافمو ٠ ميعفاثمو مه رابعم كاردا نءمبل ومع روصق اضيا هددلا نمو

 ةياغل ٠ هت اشرح صيخشل نع الضم ٠ أتاملك نييعت نع مهفعضو ٠ مب ا 5



 ف هويثلاىلا ةجاملاو هعبلا بوجو ىلع ناهربلا

 «ناسناوهامل ناو وهدحاو لك نال“هيلّدعلات اهلا لع“ هيسأاتاوهشلا

 مهاوك اضرا حضاولا نمو“ ىنادور كام وه امابق “ ىناوهش ىنامسجو

 . هناكراو هشرع عفر ةرواجو“ كيا داعشيا يغش

 كارلا ىلاو بارتلا نم مهنال هنايت ميدقو همالك ثيدح اوفمشمما

 <. بك ىلا مهلعو ام ىلا قالا ةجئاحف (:تايرالا تو لا نياو)

 ظ مضدادتتس صّقن بسب + مهتيلباق مدع عم < مهلالض و مهدشر ىلع مهدي و

 اه لا ارنا ؟ امحو وا اماهلا * معد م لمصصحت ن ما ةققعو

 تبانسشلا هفطل ىضعقم <قلظملا ةاواو “قالا لغه تان

 ءاييناو السر مهيمسن < ءارقسو طياسو هداخ نيدو هنيب لمجب نا “ قّحملا
 ىرخا ةهج نمو <« ةماهلاو ه حو قلتو“ همالك عامتسال ةيجأ نم نوقلاب

 يف مهو ' 07 ةقطاو ةروصلا يف مهف- «<هداع ةلمج ىلا < .هدآ رع غبلبتل

 مهيلع انسالو الجر ءانامل اكام انلسرا واو) < ا لاوع نم ةقيقملا

 هءاخدم مظعا غلبت ايفا 7 هيناعا هداك علا 1 ولعملا نمو ( نوسلي ام

 هنأش سدقت جاولا :لخاولف ذئحو اهتودب لصك ضرغلا داك ال لاا

 نم خسف ضرغلا ”نضقنو قاكلا داجيا يف ضرتلابهنم الالخا ا
 صقن الو هف لخنال ضآفلا ءدملاو < لقعلا بهاو نم فيكف لقاعلا
 (ءاشب تك قتنيناتطو لب) هيرتعي

 ىلاةيبال ارو رضو «هماعلاة ودل تابثال لييسلا سدخلا 0
 هماناا تانادحوااودهح.حصا!تاساس>الا 0 ا رد و“ هثءمأ | ةملك ظ ْ ظ

 ىرت ال ثحن اهيدابم برقاو اهقرط لهسا نم اهلا كب | كلج كيا

 طرت وا هيفسافلا فاح >.الطص الا نه *يسشنإ ديما تلمس 0 أف

 ما < هماع ه هيمأ اعلا لع رعد و هكمهذ 2 ع ناعما 3 همالكلا |١ ثحامملاب

 و ج0 ْ م (مالسالاو نيدلا)



 هوسلا كف فيرش ثيدح ١

 ا و نا وها هناء اخاؤ قش قرطنم هنلا اوكلس دقق نوملكنملا

 انالخ اللفع نك ىلات هلل نع ءمانلا ن ٠١ م كادر 5 85-5 3 هيل 0

 هميدص” بجو هز عملا وذ هالو | انكم ناك اذاو هعانتما نيل ا ل

 ةجاحالو لاخلا نم * يش ىلع المتشم وأ احيحص ناكل نأ ننيماالإو نحو

 الانمدنم لهسا وه ا اهعوصنو وقل يت دعب هفمالكلاطسب ىلا انب
 < نيز ري و ماقملا اذه هب لاكي نا نسي يذلا نا .معن .الاجس ىنصاو
 0 هحاسد زا رطو ' هحأت ف 0 ىلا قلع ىدلا لب ؟ نين 0

 0 ل كلن هو < نيدلا ةعا مالك وه “ 000001 نطو" هنا وع

 0 د كلماو“ نادلاو ةجلللب نكساؤ « هناييماب فرعاق“ هب
 0 مث ىور « هعيرق دي يف ىضما بضعلاو < هعوذي نم نصا ءاملاف

 ىلا نع ءمكملا نب ماشه ن نع (يفاكلا) نم هحللا بات 7 ىف” ناعتلا

 لا يذلا قيدنؤلل لاق هنا مالسلا هيلع قداصلا دمحم نب رفعج هللا دمع

 اعناص اقلاخ انل نا انتبثا ملل انا (ع) لاق لسرلاو ءايبنالا تثا نبا نم ,ش
 نإ جينطات | ناسا كلذ نكي لحام خيج عبج نعو انع ايلاعتم

 اهيبأ
 رع

3 

 تنل هوحاجيو 2م هاف هورشاب وا مق رم ةاسفهوسمالب الو هما >ه دهاشب :

 مهعفانمو مو اصم لع منول ديوهدا,عىلاهنعنو رمعيهَقا هللا ءا 0 1 ل

 ميكملا ع نوغهاي ا نورت لإ كتشف“ ّ مهءوانؤ هكر تيفو مه هءوامد هن امو

 ءاكح هفلَخ ن .. هن ودصو ٍ اناا مهو زعو 0 هع نوربعملا هل يف ميلع اغلا

 ظ ْف مف م هك راش اخد لع سام 0 م ريغ أم نيث وعم ةمكنطات نيد 4

 مكتمل مياعلا كَمَع ند نين وه “ مهلاوحا ند 5 ُْق ل |و 5

 يف ريزغلا ملعلا عوييو ريهشلا ثّدحلا اذه ةمجرت ىلا ةراشالا ترم دق(
 روهشم مويأ | ىلا هدقرمودادغب نفدو عيبارا|نرقلا لياو قرت هناولوالا ءزجا ا لياوا ٍ



 37 7-5 هيرظنلا 00 ني>و كا كامرا ةعاربلا تما كعب ميركلا ١ك

 4 نرش ىف عا تل

 ا ىلهرأا هب تا اع نانو رعد لك ف كلذ د تثمت 0

 0 ملع هعم نوكما ةحح ند ضرالا يات الركلا نع 2 ١
 ةفيفح لع ء هلمتشملا هيئار ونلا هثايلكت هتنا  هتلادع زاوجو هتلامم قدص ىلع

 ثيدطااذهب يا ءعركشرم ركتو تلظح دقو هنايلاةمكملاو نايل ل

3 
 انكفي ةلرضم تايون وع اما فك نم هتقمن ام
 ] لا وط سحا دّملو هتاسق نم ةعاوهتاحملنم ةحل وها 500

 نيماحتلاؤ ءايكملا ن وك نا - هليفاحام 3 تنس نسا

 برا_كملاو قاوذألا لها نم مهريغو هدرهاظلاو هيفوضلاو ءافرعلاو
 نمهارت الكو < ىرخالاةقرْثلا قيرط ريغ هوبنلا تابثال ًاقيرط هفلتخملا

 هراصتخاو هتزاجو لع فيرشااريلا اذهو ىرحاوردجا لويقلاب ةقاثولا

 ايعشتو اهفالتخا ىلع كلاسملا كللتولا حول 000 قرطا اما كلت ىلا راشا

 هيسرافلاب ا صن ام لاق ىت

 هئباره دشم نكح#م سدقم مالك نيا عاتسا ار ئيمدقا هعسالؤ 7

 (باةميقدنادهنشتنا أ هك ءا اذ ىم هقولك ناودورو زعل سل رارؤا

 دا 7 ويلا 5 ده ظنلا ادم كو ميكحلا افي نا ل1 لوقا

 نم ءزج وأ ناهرل . ب ةرمف ل اذلها نم تنك نا

 هده ةومنلا ا أمم 3 كنا كفع وبقيا لق لد ايا هل ةحمتن وأ ناهرب

 حرش ماهلالا قراشم بحاص ضايفلاب ىَّناملا قازرلا دبع الملا ققحملا وه ١١(
 نيهأتلا ردص ةذمالث نم وهو مهيملكتتمو هيمامالا ءامكح دحا ماهفالا ديرجت
 رك ذ رشع يدا-لا نرقلا لها نم وهو ةيترك ىدحأ ىلع هرهصو اردص المي ريقثلا

 (دارمره وككب) موسوملا روهشملا هباتك يف مالكلا اذه



 اهتققحو هلا يف مالكا ٍِ ٠

 001 زور دلاو ةجلأ ا ناكيم نيك قرح ةةودملا ولكل او ةزيجتولا رقغلا
 مهتجحو مهناهربام و. مهتزيمو مهتمالع امو < مهتفظو يه ام نيبو ءادنالا
 ريغ) هلوق سشنا ام رظنا ؟ هز>عملا بوجو ىلا ءاعاو همصعلا ىلا ازاعبإ

 0 -بامناو نخلي كما ثم ىلع سانا نك اراك

 رلغتاليكلا هز أوو (همكحلاب ميكحلا د نر ودا كوت وءاعوشا حا
 فل الا ود ذو ( هعاتم قدص ىلع هد 0 2ك رك ةحح نم ص رالا

 ايازااو صاوملاا هنع عيضت الو باجعالاو رهبلا عضاوم هيلع ىفخت ال

 ةدراو فرصنو كرادملاو نّطفلا ىلا كلذ لمن نحنف ثيدحلا اذه نم

 000 200 اهزاولو هوبنلا طارشا نم نيتيزظن ىلا ناسبلاو فيحبلا

 ا اقرت ف ردا دوو. طرسعللا ىف ةعرشباو «ةمصعلا
 ٠ | عنم د هود 8 ع ىتلا تايسالاو

 لوالا ءزجلا تادرطتسم يف اببنع مالكحلا ضعب رم دقف يمال
 كلا تطالا ىع رباكالا ا فر اك هيصدلاب نا هاتف ا ظ

 ا كلل ايتاباهعا حضوف و < رابجا ريغ نم اياطخلاو طخلا نم عناملا
 هعاطتسا مدعوزجع نعال . هداراو رايتخا نع ىنذلا رودص مدع يضتقت
 ءايصوالاوءادنالا ريف ٠ صاخلا بصنملاكلذيهمايق نيح نموا رمعلا ةدم
 ريغ مهنكل و قدس امك نيموصعم نو 16 دق 8 لغم الاف لثمالا نم

 ىظعل ا ةليقلا وهماعلا5 00 يينلاةلسلل ١1 تالا ماع رم  هةيحاا يبجا و

 ضقتناو .٠ هّمثلات "ا ٠ اهتثمب توجو 0 اهف كلذ ح بحب

 ! ضرعتلا ند ا نكي ريق رف لاك ا كر انلاو ضءرغلا

 هيزغتب بيو هصقن ليمكتب لغتشيوهسفن حالصاب موي نآ هريغ حالصال
 : لثك هدربو ٠ ةيمعل ةعفدبو ٠ هند هفرمد هيأ يك صنالا ضرتعءدالو هناد



 ١ تياعأا 0 ا موصعملا

 ٠0 هه ! ٠ 5 5 ظ 1 3 ٠ مهو

 ل هنا نيدهاشل دعا لمعلا كحد 0 و نانعلا - أًمدف ٠ ةصصد

 لدماحلا ١ تاذهملل الا .٠ تيدهتلا 0 ةياخ اا رسك ا و 3 ع ا ١ لملف 0

 رازالا رهاطلا ليدلا فيقعلا نالت“ يق )| مدالا سلم للا لداعلا ميقتسملاو ظ

 رازوالا لكلا

 مزاي ةتفيظتو ملتسمملا ىا هماالا ىلا ثوعبملا نا لوقنكلاده امير 00
  ةيضو ةمسح يف'ايتاوذ ليتاو اهصضوخش لضقأو اهدارتا لك نر

 همرالخو هملختو < هقراعمو همولعو ٠ هقارعاو تا 0 هباداو

 ءوامملاوه ام م كلذ لضاغب الو“ املا وا هنم نس : ئش لك

 همآ ركلاو قلزاا تاحزذو لضفلا تتارم فب لهزلاو ءانألا 50
 ساندالا نهةهازنلا ريغ فراعملا جراعمو لايكلا حرادم يف تواغتلا ناف

 تيثاف -كلانهام لب انبهامف لضافتلا سلو صياقنلاو ءاوسالاو لياذ رلاو

 يف مكدحلا ىنمب ىوتفلاو غيلبتلاو دياقعلا يف ةمصعلاامأ 2تتو

 اهانمج ال هيلكحلا اهءاكحا قبط ىلع هيصخشلا عياقولاو هشزلا دراوملا

 اهرصانع عيمجي نيملسملا ةبطاق لوقعلا ةرورض قبط تقف دقفحلطصملا
 هبوحو ىلع مالسالا ةّمير 3 جراوخلا قضش ىلا ننشيام اذع ايوككو

 كلت نم ٠ يش ف مهنم احا اذاكر "لف ة مهتبعشو ' ءاينالا يف هموزاو

 مهر امعاىهتنمىلا هفيظو |كلتيمهماق نيح نم اونيس“الو دمع الل رومالا

 قف | دقف مهسفناتاذ يف محلا وحاو م يف ةمصعلا اماو ٠ هفيرشلا

 ةماركحلا كلت حاتب لثكملاف . تافتلالا عم امموزل لعرظنلا ءاحصا
 هنضنا 2 نت 1 ادمع عقاول ١) فالل_خ هئم عمي ناىز ايف ع 2 هل ل

 مراكملاو باد" هيلا ةطعو تياكشلا | ١١ ةرياد ن ء حر ايو 5 هنس امو

 حيحصلا ريغ وأ هنم عقاول |فالخ عوذو 57 ٠ هر هع رخآ 1-لا هابل ل نم



 د هسا كل ةراطا 2 3

 هفرعملا يف رغاصت دقو ٠ اضيا هعوقو مدع ىلع ةيلغالا و حيجرتلاف ٠ اوهس

 ا 8 لفيف م وصعملا لعوهسلا زوج ثيحنيث لحما قالا جسم

 رانخا رهاوظ نيت دادذش ك اذ لع هغبتو هفيلاكتو هلامعا

 مهياعممهل ةمصعلا ا. كولا اهاي العلا ٠ ءابا نع الضفاهسفاب ةدود مم
 ضرما ماع لصحي الو اهتاذ يف هن كى اهنا ء كلذ عج يف ةتمأن مالسلا

 7000 اوبل قم صرخ الذهب الا هلاضرلاو ةعمبلا نم ماتلا ضرفلا وا

 ٍدحاو ءانثتساب ءابدنالا نم اياطللا عوقو يملا ني نيون

 ءالنلا ىتدم ا نو رككبنلا روصق نم. الا فان نيغ ءادضتسا نيني فا

 ااا 1 ماطر وهام لك و ةئيطللا عم عجب ال ءونتلا عابظف الا
 .ثك ماكل لق -. هش :رايمقا لوا يعءطقلا لقنلا ليل

 011 ةدعاق قالقلا ىدحا نم قه دمصملا بجو نم هاني ذ امو

 نع دمبيو هعاطلا ىلا برمي اج ىرخاو هجملا هب متت اب ةرات اهنع رمل
 1111 دوعب ام دعمملاو اب رملاب .دارملا فإ داو .ىنمع وهو هيضعملا

 باوثلاوهذلاو حدملا نم هجياتنو فياكتلا تاعبتدب متت امو رذعلا عطقو
 نيفلكنملا ةماعدبك رتشت يذلاو فطالا ةدع اًميىلاعتهنمسجيامكلذف باقعلاو

 وا هعاطلا يف اهتياخدم قمتي دو يتلا هجر اننا تفأ مك ريالا دوعد ام ال

 كلذل.4وا تاب ملال ى ل ا اعف : اذيغ هلا لعجي - هديل

 : مزه وحن وا هعاطلا نع '1 ”ارثلاب لغتشي الو هدابعلل غرشيل ًريسقف
 هذمل لخد الو رخأ بابسا هل كلذ لكس ناف ٠ هلمملا هذه يف جزدني
 رمالاهبتشي الو رب دتف هلعلا ةحازاو رذعلا عطق ىلا عجرت اهناف هب ةدلع اعلا

 علقم ردملا اذهيف كل نكي او دارملا مهف *زئس نم داريالاب ردايتف كاع

 ظ اعبا كاياو انني نايل سا هنا >عممس « هّللاو و م نع لوقلان هدأ د



 00 هزدعملا ْي مالكا

 هللا ءاش نا تارثملا نم حركتلا ءىراقلا

 عوضوملا نع فيرعتل ايفذخأت هلع ةئهربلاو مملالق و -(هزدعملا) ما و

 نآيتالا نع زجمي يتلا يرشبلالعفلا نم ةمقاولا اهناجراشلا لوقلاو-٠

 هيبسكلاهتالاكو هي رشبلا هتاوج عيمج يف ها واس نم ىتح هسنج ءانبا اهب

 اورام رشلا نمصاخ دحاو نم رداصلا ةيراوع ينس اياو)

 ا حاخ قاذبن ا يداع عنتم لك د كاذو ةوذلا ىوعدو يدحعلاب

 : جمنلا ةيو ىلع فطمعنا امو ىعفا ىصعلا لقو قوما

 ةردسملا نم شل قوك عادناو يرش عارتدلا لك نم هءاقا
 هتامالاو ءايحالاو قاحلاك يبوبر لذ الو . يداع عّدمم ريغهنال :يش يف

 زدعب الو ٠ هب ةريملاو هف ةعّربلل مالكجل | يف زيجمتلاك اهنم مظعا وهاهو

 هللا ٠ طنا لأ أساوؤ نايب "قال | دو.ةاادذهل قأسو هلثام هلثع ناثالا نع

 . ينزاجعالا نا.لوقتذ - هلمملا لع ولو عوضوملا انروصت شابا

 يذلااهساربنو هيلع يتبت يتلااهساسا لب ٠ اهبمعدت ىتلا ةماعدلاوهةوبنلا

 ةمكحلا هب الا متت اليذاابجاولا فطالا نمو .هب ًالااهيلا ءاضتسي ال
 ضورغلا هل 3 لعب لإ لصحي الو هدأ علا هد لإ 1 5 الو

 عوخالا 1 هثم ةماو ةمالعب ةدايع ىلا هلوسر د روينا ميكحلا ىلع مت 2-5

 ندا اقر اذ يعدملا خال و يكذلاومجعالاو و يع !او 5

 فسحيفهمثلا هب ١ لصحتو هن كلا هب موهتو هولا هر 7 هتلاتم يف قدا وعد يف

 ت4 (.ث6ْتأ زعاملاراهظأو م ل انو قالا مالعا ثوعبملا كلذ ىلع

 بابراهياع تفتت ا دقيذلا -لمتحملاررضااعفد بوجويف ملمع ك4
 : ف يار كيس فاي دس نوه الخل لال ١
 دعتسو هنأ ا ىلع ظفاحي ساسحا يذ ل هناسفنلا رحاوزلاو



 تارجسلا ىف ةيرظلهئساذ 0

 عفدني يزيرثلا قياسلاو يعيبطلا عفادلا اذهبو . هكلاهمو هتاملئوم نع

 يع دم ةزجسم يف رظنلا موزاب المع امكسح هريمض يف دجيو ًايرسق اعافدنا
 هنادجو يفهداع ةححلا هم زات راذنلا ءار ومتهلالدلا كلاعر عداصلاو هلاسرلا

 لمذ اهنا هزجعملا كلت ةحص نم هلّمع هب مكحيو هسفن هيلا نكس امو
 ىوقلا اهنود الط ولا رعشبلا اهنع زحعت هعطاق ةححو 4 للا ةباو 0 ومر

 ةدوسولا كسدأوعو ٠ باترالاو كلف تءاوي افخم مسحنتو : ةيكلاو

 هل متياع 1 تسجل وه 8 هءاعةجحلا مات كاذبو مارش ] ما .با رطضاللاو

 عاشقات لا اكمل هلل فأكي الو هدنعموعيو

 ةطسبلا ىلا ال ءاميالاو هيبنتلا ىلا هتجاح رثكحا رهاظ مج اذه لكد
 ا اند ىف هركفاا وقل الاو هعيرلاوقعألا اهنا ءاصقتسالاو
 بابسالا ةلساس ملظن لع وه له دوجولا يف اهءالطو نوكلا يف اهءوقو
 نوكيالو سما 0 نانا للعا ا يرجح ةساو تا وبللاو

 ذا عم ماب لوق هداءال قراخ هناد انل وق دوعدو نيزاوملا كلت ىلع هيرج

 ناس هاذ 1 وتش وهب 18 هيض ما ع فاك ادقو هع مح 1-7 7

 (ىلازئلادماح يبا ) مهتذباهج رأ كو مالسالا ةفسالف ريها شم نم نيفوسايف

 ىتح ايناج دال نع لامو ءافرط ذخا لاكن (ى دا دنشر لاو

 ءارالا يمارهو موهنلا يحانم تدعابتو هلا ةفاس | مروعا

 ركذن نا ايدو د قدهوتلاو عمجلا امههم دارا ن م ىلع ىرعلا تقاضو

 عقيامؤار اهلا نم اد :] مس سفنب اع اع هفدز 9 هف رحب م لكمال نعل رز

 هدحاو ةياغ - لعأ ههءمجو امهثد 6 اًئولا ءاحر نم

 مهيلع درو تفاهتلا باتك يف هفسالغلا ءازا فدهتسا نا دعب دماح ايا نا
 هفر>املاقف تامعسطلا ىلا لئتنا ؟ ءايشا هنع تساغو 8 ظفحو * ءاش اع



 7 تاير باسإلا ىف ىلررتلا مالك

 عيرششلا نارج رهبلرناهمربقا يهل 0 تايغيسطلاب اللام
 مهتفلاخ مزاي سيلو ٠ عضاوم يف اهراكنا الو اهيف ةعزانملا يضتقي سيل
 مهمكح (ىلوالا) لياسم عبرا يفاهنم مهفلاخن امن اومواعلا هذه نم*يش يف

 هرورضلاب مزإلتنارتقا تابسملاوباسالا نييدهاشملا نارتشالا ا.
 دوحو الو بما نود عيبا داما ناككمألا يف الو رودملا يف سلف

 دعب مث تايعيبطلا عيم> يف ربظي فاللا اذه رثاو ببساا نود ببسملا

 عين اليل وتلا دهرا ادع بجياءاو لق كلذ ريك

 قشوقوملا ءايحاو انا دعلا اما نأ نم هداعلل !مقراذبلا كل زدمملا تا ثا هب
 ىلا 1 ْ

 بايسالاو هفراعتملا ملام هذ ىف :هي) تاداعلا يراأ لعح ن 5 للا

 5 هلا يفام اولواو كلذ عيمج لا ًايرورض اهوزا ةمزال اننا

 فتات أول طا ملم ام اماه اهي ترس ةلازا هب دارا اولاقو ىنوملا ءايحا ن

 قشاماو ىموم دب لع ةرهاظلا هيحلالا ةحيللا لاطناب هرحبسلا رحسل اعلا

 0 نعوذ نادعبورتاؤتي ملهنا اومتزو هدوجو اوركنا,امبرف رمقلا

 لاق هيبسفتلاو هيامملاو ةليختالاىوقلا ف صا وتس اهناو تا ا
 ام باقر هعنم و هياع مهراصتقا ركنن اناو كلذ نم ايش 2

 وصحهو ع ا تناغ زحسملا فا اشال هذه ُْ 0 مزاف هيفا

 عرشو 'يِ ملك سارح هللا: نإ نم نوما اسما هءاع قيطا ام ةر

 أايينم ا ام نيدو اسسةداعلا يف دّمتعي ام نيب نارتقالا لاتف ثحبلا يف

 الو: الا دوجحو |هدحا دو>و ةرورض 00 هلا انور طبل

 لكالاو عيشلاو ٠ برشلاو يرلا لثم .رخ الا: مدعامهدحا مدعةرو رض نم
 ءايفشلاو ٠ ةيقرلا زحو توملاور. سمشلاو رونلاو.. رانلاو قارتدالا)

 لكلا ارج ملهو . لهسملا لاءمتساو نطبلا لاهساو . ءاودلا بزشو
 (” ج) 3 ( مالسالاو نيدلا)



 تايدسملا وبا.سالا يف ةفساف 3

 ا 00 كيا تاءانعلاو موجبلاو كلملا يف تانزاتملا ى تادغاشملا
 كال قواشلا 0 عقاخ ١ هناي تاردقتن م قيسامل وه اا اهئارتقا

 0 ةتاها رددت ىف لع قتلا لباق ريغ هسفن يف ايدورض

 0 ماه هاذي عم ةاب الاه كانو هال دل رك تروللا قاذاو

 00 مث هتلاحتسا اوعداو هناكما هفسالفلا ركناو تانرتملا عيمج

 00 1 ددلا افاف لعق آل داع راثلا نا ..الئاق قارحالا"لاغم يف

 |( 0000700 قارتخالا لوم ةدعاشم "آلا ليلد مقل سل. قارخالا يف
 ا هر لارامملا 10 ذل مد ارضا لعلدت ةدهاشملاو . رأتلا

 دارياو اهامحساو ىوعدلا كلت ا بيرتت يف ببسأو ينط 20 دارك 1

 يلازغ |) ناك يذلا نايبلارحسو بلاسالا فياطلب ال يارضلاو لاثمالا

 0 فلام 00 رفوا ناسللا ةطالسو ةضراعلا ةدش نمو 7

 قول ع را اول لا اين كالذي عانقالاو ةباطخلا

 "000 اف نمدتلا ةفصريغت, وا رانلا ةفض ريتخي اما قرتحبالف رانلا
 0000000 تااينوعتم رمت الا فانتم هكنالالا نداوا:اعت
 ثدحي وا اهتقيقح رانلاةفص لع ن 0 م ا
 .اناف راثلا رثا عفدف |ظعو ال هنوك نع هاف ال و ةكم دحشلا قلنا

 كفانا , كيال هتاف قاوم رون 7 يف دعم مت 0 طلاب هسفن لطي ن اك

 نحو بيا 8 بيادع نلت يفو٠ه ركشي كلذ دهاشد م يذلاو

 كمال احتساب مكحيو | دو اهنا ا ا نا ىغشيالف اهعيمج دهاشن مل

 ةلداقدداملا نا وهو - قيرطلا اذهب ن كى ل قمل لاقو كيا ءامحا

 00 دعنا تالا ناين حض" رم اكتلا نيا با هلا ل لكل
 0 0 ةنوطلا يف عض وت ةفطخأ !اوةفطن لح بالغ امد هل ل ناوبملا لك |



 ا تاسسملاو فاعلا ىف ىلاوولا موك نع ها

 مصخلا لحي ملف لواطتم نامز يف عقاو هداعلا مكصجج اذهو اناويح
 يف راوطالا هذه يف هداملا ا نا كات ُْف نك

 لجعتستف لقالل طبض الف برقا تقو يف زاج اذاو هيف دهع امه برقا تقو

 ردبضت له لق نافء.نيتلا ةزحمم وهرام هب لبصحبو اهل اى ا
 ىلوالا انلقيبنلا حا نقاد دال يت يبنلاستض و
 هكنالملا ةطساوب وا هطساو ريغب أما ىلاعت هللا ىلا كلذ ةفاضا مكيو انب

 ريا اماظن نيعتو هيلا ىنلا ةمه 0 الوضح قاتحعسا تاو

 تانس اان ل انضن+ 00 ثلا ماظن رارمتسال هروهظ يف

 نيب مزالتلا مدع نم دارا ام تايثا يف ل املا لاطاو عسوتسا ناو دمأح أبا

 هاا فال:>ا ىلع هرذام لك ةصالخ نكلو تايبسلاو بابسالا
 اهلقنانرتخا يتلادفن الا تاكل كلات نع دعابتي الو جرخيالهبيلاسا بورضو
 : < هلياطلا هعحابمو هيفاضلا هتالاطا 00

 نم ةهيعش ىه اما | اهتامثا لعاص 0 5 شدو دهجي يا "ناكو

 نياضفب ا 0 اعف نم يبهله دابعلا ل انفا ناو لامضالا 0

 لدثاعلاو هنعلا دشا ات اينو واكل 3 ناو . امل مهتدارا دنع

  هناوخا .دنعو هدنع كانه لصالا وه ام 0 اذ كاوداا نك 1

 دايعللو :ىلادت هلق, رم لذ داعدلا لعق ند تدل !لامفالا نا نم هرعاشالا

 هجول ىلع هانعم ةّميمحمويلا ىلا رهظي مل يذلا ظفللا كلذ (يسكلا) اهيف
 اع كلذا ىلاعت هلوق نم ناسللا لها ةمأ 07 مهقت الو هلا نويهدي يذلا

 ناسنالا هلعف ام وهو رهاظلا للا ىنعملا آلا ا مكيديا تبدكا ظ

 ىلعو كادر تعتد نم نودبرب مهو هثرش 0 هتدارا ها
- 
 تفك دامتحلا انضخ ادم, هومملا هذه ىف ضوملا انه ضرالا 0 فيل



 لااا مرن ءفارشاو ل اقفال والخل 0 م (ش 0 / 1 ّ /

 لِ نيهاربلا انقاو بادتكحاا اذه نملآ ملال نير نارك
 لعفلا لعدي.لل هللا رادقاب دايعأ !لمف نم 7 ع ءعفدت ال 3

 نادالا قاصتا محصي كلذ دو رخ . الا لع امهدحاحج رتد هر ايتخابو كارتا أو

 أهذا قس هيعمسط دابا م يق انه 0 :ا عليو . هردقلا

 0101 مالك لعب كحنلا ءافتسا ىلا دومتو ٠ هيدارا الهئرسق لعاؤق

 باضصا دق اف اهعاعد هز كفا نو ل دهو ىلازْلا ةفساف هب ضقان يذلا

 001 110 تكاذعاءزملا ضانانما واذ ال ناك تاو لضنملا قطو عملا
 هفر2 ( تفاهتلا تفاهت ) يف همالك ضعب ند 2< هضرغ رهوخي ةرياض ريغ

 لوف تادسوسحملا يف دهاشت يتلا هلعافلا تارمثالا 00 0
 ةهشل ةاوسما ماو هنانخ > يف ال هناسلب دجاج |( اماكلذ در ماكنت كا 2 ع

 لك لافت رتعد نا ردي سلفكل 5 ره نمو كا دو 1 20 2 ا

 آ00000101 ةدقكلما كانلمالا هذه انا يا ٠ لعاف نم هل دي آل لف
  قرافم ريغ وا قرافم اما 0 رم بيس املامفا تت اج وا اهنع ةرداصلا ٠

 كفناامو .٠ ريثك ص حفو ثح ىلا حاتجي ام وهو هسفنب افورعم سب يناف
 ٠لاقو هحارصلاب بدالا ةمرح شدخ نا ىلا هتفسلف يف قمعتيو رعقتب

 سل ل_ةءلاو لاقو ٠ هيئاطسفس ةطااخم باللا اذه يف دماح وبا هن ىتا اف

 دقق با_سالا عفر نق اهبايسأب تادوجوملا هكاردا نم 0ك انش وه

 للا كفا دعو كانا انهع نا انفو مضت قاطالا ةغادشمو لقثلا مفر
 . هاذه عفرف' انهباسا ةفرمع الا ماتلا لع نوكتت ال تابسملا كلي هفرغمل
 000 2 وكب يف ذخا م م هل عفادو دل لظبم الا

 ايققح ملغ الصا مولعم ءيش انهه نوكيالنا مزلي هنافلاتف نيملكتملا

 ١" طن نماو السا دلو نا رئانهه نوككر "الو قاوتظفل ناك نا ني



 5 1 1 1 : ١

 0 يلارغلا 2 لنا ةضراعم

 قمااعلت يدرس أده هلوق نوكت ال نا 00 يرورض دحاو ملعالا الو

 2 اعاش ةناامكحتو هيرورض ت كلبا ءاسثاو هيرو رض ءارشا انهم نا بلس

 كال زكسالاف هيرو رضا تسل ورك 3 فارابم كح

 (ة«ادامأا) مسأب نوديري أم يردا الف داما < ةداع اذه لثما 2 ناف

 لاممو . اهيلع مكتمل دنع انتداعوا تادوجوملا ةداع وا لعافلا ةداع له
 ١ رازركجت يوت لعانلا اتكرر ةكيمكانلا ناف هداع للا

 اناني كاطع ) دحت ن اد لوي لد او 0 ىلع هنم لعفلا

 رضحو قارحالا ةلئسم ىلا:لقتنا ماقملا انهبيف مالركلا قاوتسا 00
 دووم تاؤضلاه ذه دجوتنا نكتب هنا(ل والا )نيتتوس ف كا

 هنا( ىناثأ او )قرح الاووزا راد ا ككل هناف رادلا لثمدمف 1 الو

 تقاغتةل سم اذهب دثر نئادي ربك هضاخ ةداهدوجومدوحوعدصاتسا #0

 لااا أننم ةروص بحس ال ىتلا ضعس اهذعب هطيارتملا هلاتساا روصلا

 ىلاىهو هيناوملا ىلا ىهو تالا كك هر دال اك اهلا روصلا برقا

 هنافلوالا لوقلا ما لاق نيعضوملا نيذهايف "لصف مثاذكهو هيئاسنألا
 أمتقو يف الثم نطقلاب رانلا نرتت نا عنتمي الفدل ةفسالفلا همّلستنا دعببال

 قارتحالل هب لباق ريغ راص نطقملا نراق اذا امكلانه دحو نا هقرحت الف

 ردي ال ءيش هنا لاقو اهف تاضتدتف هصاخلا ةداملاو هرورعلا ةلئسه اهو

 نا :ةكياذ ناسا نا كا ناسلا ناهر يف ىرجو هوني نا:نؤيلكاكلا

 نا ولا هنم يذتغي مث تاين اهنم ن 16 ىح بكرتت تاسطسالا

 دقلو) هناحبس لاق مناوي ةقظنلا كد نولكر تدنن
 ناسثالا ةأقوص نا نولوقبنوكلكمااذ (قيط ندفلالسس مس ناسا

 ا 8 5 2 5 1 ٠

 ةهسالفلاو. دهاشت ىتلا طياسولا هده ريغ نم بارثلا يف لحت نا نكمي



"0 ْ 

 8 ود ا كاكا 2 هللا ب هى

 ناسنالا ناي 2 1 اكل انكم ناك وأ: ناواوتبو اذه نوءفدن

 مهر دقاو نيملا را نسحا وهدفصلا هدهب اةااخ ا !كاوطبإ اذ ءااهذه نود

 دحاودنع سلو هىفنب فورعم هلوقيام نا ع نيميرفلا نمدحاو لك و

 دع يذلا كاع رغ وهف كنا ع كرو تنتساف كتنئاو هيهذم لع ليلد

 000 ل تا رشسا الراذه ٠ هيا تنلك ىذا وهو هدانتتعا
 د.دعوه ام لمن نم كللع رثكن ناديرتال - نحنو فوسليفلا اذه

 ضرعءتلا يف ثحبلا عسوتساال اعنا 7 |مهمالك نمكيلع ل 12 انو

 ا” ةيرطنلا هذه سرحت يف لغو تن الو ايعنم دحاو' لك تاوغما

 برا ريسغو انيس او . هماتلا ريغو هماتلا ةلءعلا نيب قورفلا ناب نم اهب

 ىكرملا لعافلاو ٠ هرصحلملا ريغو هرصحنملا ةلمااو ٠ طرشلاو عناملاو

 ةداملاو ٠ هب موقعي امو لعُملا هنع ردصي امو . درحملاو .يداملاو : طمسلاو

 راوداالا ةلعسب لثكتت ام كلذ ريغىلا'. هياغلا هنم امو ةباغلاو . ةروصلاو
 ' جرعنو رومالا هذه دنع اذ ما تن اذرإ ولو» للعالا ملعأ أ نم ةيعاعلا

 نيتغيانلا كنيذ تارلك نه رظنلاعضاوم هب نيبتسيامرادتمب اهيفثحبلا ىلع

 ربسع قمع حاوو عساش كمهم ُْ اُئقوو هيف ل ع هر ورضلاب انح 1
 ر

 0000 0 ردا يرد كلف هوثلا ثحامع اريثك ا طترم

 تةلحاس ١١ كلاث نمحا رم || قحل أ صيخحت وتازجعملاب قاعتيام صيا# يف اعز

 نيثحاملا تيرد نيد عازتنل || روح نا تارقعلا ١1 كلت 56 مامتلا فاتربإل

 ْف هيروملا يه له اسوا 0 ىو ةهدحاوب 4 0 رهوج ىلع رودي

 ا 0م ار ٍبياغأ رمأ وه 0 ما اهتالوعذم ْف ةلعاقلاو 007

 ريتئاتااة ةمدسل ترددحص يلا 2 ةئنر هللا هذهو يوصل له اذا لعافلل 2

 نمو) اديبنا طاشراو هر ها يسال نكن / ناو دهاشملا وه م نا



 0 نيفوسايفلاكنيذ لوق ميضوت

 : ةرورط كاملا دودو هللحسي هتان بببسلا وجو 01

 قافثالا باب ن هلا كلذ مزال عا 5 رتقاو ةاقثا ال انتاذإإ ماراثلا

 ءامتقا امل م تاذ اما هداعلا ةباغئ اا اا ةلغلاو

 كسلا يف كلذ

 ةيعيمط ةييرككلا لا افالم دع نال 00 هذا |مف ( دماح وبا ما

 اهيضتقت ةيلولعمالو ةيلعالوماظن الواهل سترتال ةزياجلامفا| 8

 لافالا ةننح ا كك ل تانيا ماز :غ وا تادوخوال عيابط

 وهد>#و ساغلا يف ا اعاذ ائاو دهاشلا يف يذلا | يملاب ة 4نرتمم رهظت

 1 كمل تا ةاقيل ندوات ادمالا كيرخو

 هدعزأا هذه ىلع الا حصتال اهنادلع ءآرتي هن أكو تازجعملا رما يني كلذ
 اهذعب طبت سم اهأ 07 ءاشالا نا ىريبرق ودل هنا امف (دشر نأ اقل

 لاع وه تايساو كاع اهاك و مكححم مارباو نّدتم ماظن لع ضعبب

 لن هلا اهاعافو ىلوالا اهتلع ىلا ىهتلا ىت> هلساستم هسا رتم تال واكو

 ترثتا اذاف هصاخ, ةيببسو اصاخ ءاضتقا صاخب نات
 ل 0 أ|و ةقيملا لع اهنلاردتالل مالا كلذف اهتفيظو تاحاو اهزثا

 اهيراجم ىلع ةيراج هدنع ىهف (تازجعملا اما) لوقعم صاو سباق بيس

 هداعلا فالخ لع تناك ناؤ هيلاوالا اهسيماون نع واس
 ءانخو ر وهلظو ءاطناو ةعرس نم اهتانص لسن ]ان

 كبلق ثفتساف اذا نيمصملا معازمو نيةيرفلا ةلاقم تحضتا نفاخ

 نع مني الو دش نر كللا ةرسوا 15 اهتم نلا 0
 هسا عذر الو تاداثلاو ىضوتلا كان كلش تاهبشلا 0

 )ا 2

 لكي : نا روصت نا ريالو تأ . د تاب اي ند ص 95 , ها 3 تملا و ةتاشنالا نة



 ١ ظ 0 ْي 01 نيد هدحأ و ا ةياغم نيميكعلا كرد عمج 0

 : 0 لا اك كا ءاقحلا

 000 نق (ذماح ىلا) رخبملا فراعلا كلذ نابعنتقا داكا.ال فاك

 "0 2 ذًالثم قاردالا ل :ننانإ ضعف هلال كلت

 رخ لإ عابط ْ الو هعم ةيسائمو هلع اًضتقا همم دحاو عابط ْف سل

 قار>الاد>وب نا هتداع ترج كافت هبا نا ىوسدل ةداطم زهنع ةرفانم

 نك 7 17 اهعا طيف ن وكت نا نود نم ماسجالا نضع رانلا ةاقالم دنع
 همالك ىزعم ن وكلي ال نا مزج اللد ءاملا ةعيبط فالخ ىلع كلذ يع عاما

 .عساول 15 كررصأ! تابا نافن الك ... هه ارها_ظناك: ناو كلذ

 اكِش رهاظلا نوكيف دصاقملا مات نايب نع ظافلالا رصقت ام رثكا امو

 ناكل قا ند 1 ل لا نمو ٠ هريغ ينعملاو .

 همضتمم تناك ناو هماتلاةلعلا ىه تسل تارثءوملا نم دهاشل 1 يف ام

 تناف'ااع مريثأ دلي 7 اطرح أاهدودو فداصي 9 :داللا ع نم  نكللو

 ا | راكب ل دعاشملااىق سبل عن ال كلذ تاءالخ ناك

 زا سا ةلئلاو ديحولا نستلا نه تسيل كلذكف هماثلا ةلملا

 كيلو كى لئلا قم يا 2 يلع هبيس بلاغ “ا ىلع نوكي نا

 الإ 02112 ودل نبطلا يفاوا ىصعلا يف دجوب هداملا قزخا فيس ايل

 امي

 حمالم نم لضحتتو فو.ليفلا هرظانم اهيلا يمري ىتلا ةياثلا ىه هذهو

 ٠ زاجعالا ةَقيتح يف اندنع ام ىراصقو هيف ةيرص كلا هناك
 1 د رييدتو ديفا ا يا ١! يف ا سا كا

 دعب كلذ ا تلرلع عساعلا الو كعب ديسبلا نما يلو ١ اهلا عراكشو
 ةموكحم ةعيطلا "نالوالا ءزإلا نم عئاصل 07 1 1 ف تف

 هل 1 2
 هرهاق ال دم دا سيما اكاد

1 



 03 ترس عا

 لنايطحتساو ء.ىييطانيملا موتا ساس الاو وتلا كتاسا
 سيحو .٠ يال لمعلا ادج اددوب :املا لعجو ٠ ىلع قيرط نما ورالا

 ةيرخالا ندب الاخ امقاوانك كلذ لك اه رياظن رد ريثكو ةحدصلابرادملا

 قاقشناو امالسو ادري رانلا بالقنا نوكي نا٠ ىلوالاو ؛ ٌقَح "0

 ,:, خيستو + صربالاو ه؟1لا .ءازباو.. ىيفابلصملا بالقناو . اوهر رسبلا
 ةئهارلا قياما نم اضيا ابلك ٠ نايملاب زاحعالاو . هماغلا لياظتو ٠ اصملا

 .٠ .ةلعلاو ةيملعلا ةغاصصلاو بهيرشملا ىوتلاتنناك اذا م

 ئروقلا لعنه ليشنا ىلدالاو قالا .روبالا كان 07
 ا تاق اموفك ٠ كلذ نم لعاو 0 وه أم ام هلزالا ةردملاو هسا

 . را اهسماولا قرخ هنا بس ام هعيبطلا يف اهتئيشم دفنت هردهلا

 ةماعتلا عالتباو . رانلا يف توقايلاو دئمشلا*ءاقب سلا بيضا ا
 كلذ لك ٍس لأ .ناسنالل كلما لظنحلا ش ب لا ضطب ةناطتساو ١

 سدا قرخ هني ياراا يداي يف ت أم هلاثماوديبارض نم ريثكو

 ُْ و٠. دوبشم اناس هأ نمو بك عقاو 0 عمم سيماوقلا ْف نتفو

 دعي لصي م و لهجلا اهنود لاحدق ٠ بيارغ بياجع نم ٠ قياقملا بياقح
 ك0 0 تدل كرادملا ١ 4« !تغابو ملعلاا اة ١ لقعلا | يأ

 هردقلادب هتعصامن وها نمتا زدعملا نإ ريطلو : 0١ و

 نع نايبلاو كلا نماردقلا اذنه قوي .هيككشلا هفاإ ا
 هللاب الا قفوتلاامو ةياردلاوزياض لا يوذل هيافكو ىنخ زادعألا ةئسلف

 تاجا نا ةساع هلة ا 0 0---

 ةايملايف مييقشيل الو .الهج مهكلبيلالو ءالقغ هماخ كرتبل نكي مهتم اذ
 هناطلا متح لب ٠ هحراسلا مهيلاو .هماس ١| محعلاكمهعدي الو .الذو ةيشحو

 0” جل ٠ (مالسالاو نيدلا)



 ارقي ءراقنو و متقتام لك نم جيلا .ٍ 5

 0 اثر هدأ 0 هلا لسرينا 0 هتيادع ليمج و همز 9“

 ةمصو لادا رباب مهن اد ا 2 . مهللجي نيحاصمو نيح !اصالاحرو

 املع كديزاالف كلذ لك تدلع اذا . هزجعملاو ةماركلا ناجيتب مهج وتيو

 نسحاو ٠ هليضفلا هذه قح ىفوو .هلملا هذه ىدسا دق هناش لج هنأ
 بام>الا فولاو روهدلا روم لع لب ملف :"همعتاا"كللت مأتب عينصلا ْ

 ا هرتفلا دعب ةرتمااو . ههربلا دعب ةهربلا ْف روصعلا ايات يفو

 ِ ازا لع هروملا قف كلو نادش امالما هدالب ةرامح وهدابعح الص ال

 نوشيوءامطل!نواك ايقاف الاى نول و اناللا يفا رهظن يبن ومي ةف.رشنلا

 لوبا اكلدقن 0 و ةياغلا كلت ات ىلعن 00 7 و4 ال 00

 راركس ” انس 1 م4 ا 2 1 00

 مهرأثا 2 دوم مهيعاسم

  نايدالاو عيارشلا يف ةيلاجا ةرظن

 000 201 ردم الكشو هاتي دوخولا اذه يف هشئن نانثألا :دجو ام
 اطوسم هثامحب 0 : هذا لح وب عاق ٠ هرامض 8 انوفنم . هيلع !دياس نيدلا دحوو هل

 ا ل رع ةمكح و ىربك ةمعنو ٠٠ يمظع ةيانع'٠ همدو ةمحاد

 نايبلا اهيلع فأي الو ٠
 هالظ شحواو ٠ هروصع ملظا يف ىت> نوكلا اذه يف ةدايسلا نايدالل لزت م ٍ

 ائاف ٠ نوكتي وا ناك فيكو هدساف ما تعقو ةحيحص ٠ هلطاب ما تناك اح
 قلخلا اذه حلاص ىلا ةفورصم لارت ال ةيانعلا نا ةقيقللا ةئهربولتعلا ةلالد يف دل

 تأتف ام ٠ ميهبلا شحولا ٠ ميركلاك املا مياعلا ل وهلا رداقلازجاعلا يوقلافيعضلا ٠
 ' ىبعسا و هريبدت ُْف لمعت ِ مدعلا تكد ءاروكحا ةناز> نم هتزربا لا ةنانعلا كا

 اهميل اع فر ىلع ةح”رختملاو 3 اهتالاحر ةصاخو اهتركلم نم هيلا لسيف هلام ُْف

 ىلع رطيسم هبزجت ريبخ هّبطب را ودبيبط لك نم ٠ ةرهطم فحص اهيدياب ٠ ةرربةرفس



 خم 1 هباغلاو د هنية اورهوطلا ْي نايدالا داحتا

 روغو ميلياخد تار 32 نماك ىلع قار“: مهئاوداو مهئادب يساطن“ هموق

 نبه هر 1 مهحرا وح كاطو 0 لاعا ريس نم نيكم٠ ما

 ىلع 1 هسفن لعجو : جالعلاو هدا ف ٠ جارااو رضوا فرع همساوم ىتاو

 ضرغلا كلذ اةهرو ةياغلا كلت

 هيياس ةركتشب اهوها يف ركتتتلا هويت ةرطظننايكالاتانرهردت ات
 تدعابت ناو اهدي ذف دصتمو ةدحاوةياغ ىلا يمرت اهتابعشتو اهفالتخا ىلع اهدجي
 اهرفاثت ىلع ةعالتم ٠ امعزانت ىلع ةطاصتنم . هقفتم تفلتخا ناو اهنا ملعيو ٠ هبراقتم

 كأناو لقكلا كل هترعزو قعرعلا هع تدسفاام كدالع سان

 يرهوملا دصقلاو عيارشلا ةياغ نا نم نوحاصملا ةذباهلاو نوّضنملاو نوثحانلا هب

 ةيحنالاحورلا هذه ةايح ىلع ظفحتلاو هليذرلاحسكو هليضفلا ثبّلا وه ام نايدالا نم
 يتلاةرحلالا ةحفنلا هذه نا -- انايب كديزا- كيخايف ةعدوم يه ارك كيف يه ةعدومل

 هتناماو كدنع هللا ةعيدو اهدحو يه تسيل ٠ ناسنا اينكتا لي سلا
 كحول نم ةلشو ٠ كا نم ع ىه يقلا كيخا حورو ءاوس يه نق كازدت

 بلل اطمامعبتنا وكدي يفناترهوج مف كيك نم ةليصفاو ٠ كءوضلا» ا

 حاورألا هده داعم عيارم لاو نايدالا نم ضرغلا س دل د د اءمايثعو

 هلهاح ةسدعت : ةلماه ةرداس قم وا ٠ امذهعسوتا ثأر املظ قهزت 00 ماهعئوصو

 ع هعرك ةايح ايحنو هديعس شعتل. لب ٠ هفرعملا فرشو ٠ ملعلا ةمارك نم ةمورح
 ريخ ىلا ملاع نمةيانعلا اهب لقتنت لازت ال اك ٠ ىنسا ماقمو ٠ ىنها شيع ىلا لقتنتو
 محرلا ىلا باصلا ره :دوحولا ىلا مدعلا نم --هنم حسفا ىلاناكتم مو ٠ هيك

 وهام ىلا لقتنت اهاسعو ' عيسولا نوكلاو ٠ حبسفلا ءانضعلا ده" للا محرلا نم

 بيذبتل عيارذو لياسو ألا ٠ عيارشلاونايدالا ام ٠ ىنساو ىمساو ٠ ىنهاوهنمعسوا

 ملسلاب ٠ ناسنالا هيا عم ناسنالا شيعي ناو ٠ ديلا ىلع مبعبطو رشلا نم رشبا
 تضق ناف ٠ مبعزانم تفلتخاو ٠ مهتدلج تع ونت نارو هلماجملاو ىنسملاو هعداوملاو
 هاريو ٠ اباوص هدقتعي امن هيلع وه ام ىلا هريغ مهدحا ةوعد يعاودلاو ثعاوبلا مه

 هقخحرو رناثح عفا دو هحبحص ةقفس مو هحرصذصل اخ نءهءواعد نكياف ٠ ا>الصهرتغل و هسفنل

 ايناث دوعاةلملابو ٠ نسحا يه ىتلاب ( هللا رما | [5) ةلداحو ٠ ان ازيج ال اللوق

 حور لكى رت ن نا وه--كنمو ”كمدادا اموكءناص ةفرعم دعب نيدلاحال وا هتلقام لوقاف



 5 عد را رب لع اف كدسح ديغ 2 نكللو كحور ع

 ىلعدهاوشوا دهاشب هعيرشو ها أ هململا هذهيف يرينا عاديلانع اكيراو

 ِى ىذلاو هدوصقلا اهتياغو هدوشنملا اهتااضو هعياضلا امتقيقحو درج اه رهوجوهاذه "نا

 ديراالىكلو' ىكتسا اموأفكناو قرشا ٠ هيلع لإ لدت كا هيلا الا رعد

 كلا 50 هنم هب تطحاا| 3 اف رك اطخو 5 نا :كيدل 0 « كيلع ليطانا

 دروأاو ندا ناب اننا | نق فاو ىلع كعمفقا نا ديرا اثاو - هاوس أم ىلع ”ليلدو

 تلو و ٠ ىلوالا اهتغبص نع نايدالا تراوح فيك هن ايف بجعل يضقنو ٠ بذعلا
 امعيراشمدض ىلع اوجهنو ٠ اهتلك اًشرديغىلعاراها زرب و ٠ هير هولا اهتقيقح نع !متروص
 لثقي راصف نايدالا مسا اوذدياتتو ٠ ناغضالا روذب رودصلا يت اوركاف ٠ اهحهانمو

 هلتاك ةماجلاو ٠ هليذد ةيضفلا اولوك ٠ نيرخآ مد موق لحتسيو ٠ اضعب مهضعب
 . ةّيهالا حورلا كلتل اقاهزإ . :اضغب باو .٠ ءاشط ةئسلاو ٠ هعداخم ةعداوملاو

 0 ةنييعب كاذب لك - هيرشلايف مهئاوخا فطا 0 ةقاماور " ةسدقلا ةعيظللاو

 اده لثم نم ًارييو عياظفلا هذه نم ةقيقلحاو هللا للا حضي تيل يدلل ةرصالاو

 ءامدلا كفس لاحت غاسا | أم اهنا نايدالاو هللا ديا < صارحتلا 5 ءارب مما و يم احملا

 0 اا ةط امحورورشلا ءردو ٠ نايكلاظفحو . عافدلا ٠ تدءجوا ائاو سوفنلا قاهزاو

 يف كلذ ىلع كادنمات لالححنالا دي ُتالثلاب اهرذنتيو ٠ راطخالا نم اهدا دبتي امع

 0 ا مو ملقلا اهب ىرج كاد دا ايخاش ىلاعت ةئيدلا نوعب هم

 ءاصحا نع را لا هعسو قاض نكل رىعواف عمج خيراتلا أخل ناسلاب يعلا 3

 نامزالارباوذو رهدلا تاماوا ىلع ةيهال,الا ميارشلا ن نم م طيسلااذه ىلع طره أم 1 ١

 هلاوزب الا لوزي ال فوسو هدايا عم دجو دق ناسنالا فيلح نيدلا نا انملع دعب
 ااا اكل نور تلا كلت ليصافتن ةفرغموالعانعسوي ْ اننا امخيراتلا دهعم نكلو

 ند ٠ هرثعبتم ذالفاو هليئض حاشاك هاياوزفارطاو هاياتث لالخنمو هريتاسمءارونم

 هنمق سب ا ينموديلا يزتعيو هل بستندن م ماعلا يف قي لو سردوسمطنا امتايدالا ْ

 تاع يتلا بها ذملا -كلذ نم 00 الو اهثم نيعالفةقيقلا اماهلحتلاو مسالا ىوس

 كلتو اهريغوانيصلا وا دنحملا ىصقا نم اناديع ىوس طيح يف تءدنو انقافا ريغ يف

 )١9( سويشوفنوكو اذوبو « امهرب » بهذك



 مل دويصفلاد ده ىلا ها عيارشلا رهشا

 هلبحأف قالخاو ةيمأ_س راكفاو هيلا اك مع و نك مسبب ايضا نمر كدب

 9 00 شف 3 329 00 19 نلكيرعأ نائحو

 اهدا ايلاف 00 كا روفولا نم ا ! 0 ثاو م اناس

 اهلاوحالاو نوءوشلا رثكا ىلعاهنمانغقوا وخيراتلاو ملع اناهاظحاو .ارثا اهاقياو :ا دبع

 هاربا هليلخ هللا قطصا : نيس دقأ!ل.الاو ةاراوتلا ترش“ ناتعركلان اتعي ثلا

 مييف لعجو طظايسالا ابا ليثارسا هّيفص مهنم لعجو ادافحاو ادالوا هلسن يف كراب م

 | واقتناو قارعلاو 00 ردم اوكللم ىح ذا يطع اوال 0 | مهترواو هودثلاو كللملا

 مس نسا "ون كاذ ثأر تلثااو'زارخااى املا راصاحا ع نمر كاملا لا دولا

 اوأتفاموةمكحلاو٠ اضقلاوهونلاوةياصولا مهيف بنا زحالا نم رع ديكو م مالا ع

 يلا 00- تّدعا 0 2 رأاممو 0 اوناك نا لعد 0 رات رمم ف 5 | راقت

 0 : 6-2 ممتع افأ قمنعتلا ل سمشلا كل ذةيانملا 6 ردا م نكت

 ديالا *كلذ مهميب نم غبتق ناوسهلا كازركاذم هصاخ وهيدونعلا لذ نم هرارخو

 يذلارصعلا كلذ نوعرف (سيفونيما ) يعاسم مغرىلع ناره نبا ىسوم ميرككلا يبلا

 طاسالا نم دوأوم لود حبذ ىلع ةسارأط نويبع روسا و ايابرلاو دصا زأا عضو

 رمثلاو لوقلا هل طاغر ةهةمه>ز ءاقلن ارراب رحعصا لق ىسوم هتعمدص وألا امل [ئ

 ليثارسا نعش صك وهتءاطتت لوخدلاو هل ناعذالا ىلاهوعديوةفشاكتاا يف هياع

 هكلهاو هئايغط ري ييفهموق ونوع رفق رغا نا صلخأاكلذفزا| مو هدا عسا نأ 5-5 2.6 رم

 لبنا 0 00 ىحا 0 اموةناطلس 0 هنا قهَذع 7 ر

 حعصاو ٠ 57 و رصم دعت لما نم نييروشالا كلم ىلا - عاب طسناو'

 تشيل ام كلو“ ضرالا كلل امرتم ةككلممو':٠ + ملاعلا للود نما ةلوذا ليئارسلا كنك

 فرثلا لا "وكر و 4 قالخالا تدتشفو لاؤرعالا كلاحتو لاوتلاتلاذ ع2

 0 . بورا نارين لمح تا كاملا ا افلا معئلاو

 ْ تادن نه 0 ل م 0 ابلخد



 5 0 ْ ١
 ليما رسا يب لااودعا نم 0 5

 مهكلم تاب 0 ا ومدعي / مهنا كيد ٠ هيلغلا وو راإلا ليس يد ءامدلا

 2 اا (لواش 0( 30 ل ا هومثلاو يح حولا ن 0 مه نيحل اص

 سوس بد هيمو ) معبحر ) ”لفلا هدراو ع 3 ناملس هئرا ُمدوادهدعد كلم َث 3 تولا اا

 ال دبو ارفف مس اهم هيف نفلاو ٠ مع رشلا عيالط تعاطو ا

 مانصالاةدابع ىلا اوداعوهعالخلاو انخلاب اورهاجو مهتعيرش ارق رار افرع

 اوحرب اهو ايازحا 4 اوعمشلو ايابرا ثترلا تيب ىيءافوضتت اههوجو عئشا ىلع

 000 0 ساب 0 ادامع دب لع 3 ألو ىدح كلذ 2

 نيطسافنم اذا معوزتيد 5 دعب ةركلا 7 : ا 3

 ةلنملا ملك ايهو ةدنلب مهمتك قرحا هنا هّملد كااته اع مظعاو ٠ 7 را ا

 كلملا لعد مه دو ديداع ضرالا 2 مهترفو ( سدقملا تيب ) مم اسروا حستكاو

 لبسلا رعوا ُْي مهبرإسل هيغاطلا اذه كدعد نك كولملا كرت 2 ا مهو :

 هيلع تبرطو ١ فردا رد مبع رجتو فسخلا و ناوهلا مهموسلا كالانلا نّشحاو

 يلامس يديا اوق رفثو سهرلا ن< برها ُْي ميلجرا م4 ل قىحةتكسملاو ةلدلا

 بايب وا نارمع نم ٠ باد لك فاخ نيتتشم عاذوا ضرالا اياوزو دالبلا تاعساش

 لبا رمالا غلب نا>و هلّدمو كاذ ىلع مهو نورق ةريمفلا رهاتي ام مهيلع رهدلا ىوط

 فراوعمتكرذاو هحرلا فطا وع مهت ك رح هند مو ىلا 00 يوتناو هتياغ .

 اهتوكلمنماد 0 اك المو اهتاءلك نمةماك وام حور نمةحمن م أمهم اسراف هدناتعلا !|

 #8 ميرم ىلا اهاقلا يتلا هتملكو هللا حور ىسيع حيسلا كلذ 0
 ديعيو مهمعَس 00 عمجيل ميلا د جا يهلالا حورلا اذهدسجت

 مهتاداعو مهدي لاقت نم صربالاو هكالا ءرابو مهلهج 2و يم محو مهدح

 0011( كليم هكا علطو ) كرظن ' دم, ؛كادنبا دق رع اه ة رع ن 0

 . رشتناا ونايدالا نم كلناشل | ناك لق هذه انروصعب لصتن ىلا نورقلا فى 0 ىراصقلاو

 امهناب ممالا رثكا دنع ناتعياثلا امهو ناتعيرشلا كنات وه رشلا نم ةفرعن نم نيب
 < نال دل يالا ا .٠ 5 ها | ه 100

 نعناتعؤرتم ةينتولاس اجرا وكرشلا رس نعناتسدقمدرفدو.ءعمودحاو هل ,ةدامعا ناتعض اخ

 رضاحلا ديتعلا حضاولا يللا الل برضي برعلا لاثما نم نم لثم )١(
2 



 7 ةءاهاجلا ىف بردلا ةنارد

 نيتنايدلاّ كات نماهدارفاوا ,ايامقيف ناكدّةف برعلا ٠ انا ىحلا قطا نانا

 0 برعلا فرقد ىدلا باغالا هذماو يشافلا عياش | ناريغ ةءلقلاب دنا ا

 نيد هيقيثللا نيد اوه مهري اعِو بلدات رثكأو م,تصاخو مهتماع هي هلا يمتنيو ممألا

 ت لقدتو قاع مناع لج زعلاب لق ركام ىلا وع يذلا ليعامسا | مهيبا و يهاربا مهردج

 هلكت لك ”نايدالاا» روطملا فاتحاا كات رهوملا نحتمدأك ئدلا لصا 3 ديب

 ةدامع ىلا وعدت ةدحاو املك نايدالا ٠ هقبرطلاو سوقطلا تفلتخلا نار هقيقلا

 نينا وهلا نمةمالاوةثشبلا سسانيام يئاهفالتخا اما و٠ تاياغلا ال ويدامملا يف فاتتال دحا ولا

 ةداعنم هادض ةيلهاملا هيفتاداناوديحوتلا نيد وه ةغاتخ نيدو 2000
 تسيل اهنا نوفرتعي مهةيلهاج !ممساك تناك ةليذرلا لب ةليخدلا هذهنكتلو مانصالا

 مييف تلاد اف 5 اهوداقف ممالا ضعب دنع اهودجو امماو ٠ يشب مهابا نيد

 سوفنلا يف ذوفنلا نم ديلقتلا ام فرعت تناو هتاياغ دعباو هغلابم ىصقا غلب ىتح

 اوخسمناو برعلا نا ديد.. سوقطلاو دياقعلا يف امس الوءايشالا رثكا يف هناي رسو

 تاىهدميف رينتست اياقب مهيب ايفهنم تيقبزكجاو سدقلانيدلا كلذ اوخسنو

 تيبلا نوكحماوناكف مهبلاليالا ميدا يف كيقاوتلا ةراثتسا مهّناداع كاولح و مهرفك

 ةياثلا نملسفلانوضرتفي ون ودتت ومار للا رهشالا ةمرح-يسنلا لبق نومظعيو مارا

 جاوزلادقع نوخسفيو هدحاو نم رثكاب جوزتلا نوحيبيو ريزتلا مو مدلا نوفاعيو

 ظفح و فيضلا ماركأك تاداعلا ماركو باد الا نم كلذ لاثما نم ريثكىلا قالطلاب
 َْ م هذه نمةدعو مركللاو عاج 5 ءاف ولاوراطلا ة ةيا>و رامذلا

 نوم نبا صر اسف سس اس ام مها نموقالخالا نسا مات

 اهوثرو دق تادايعلاو تاداعلاو لالخاو لاعالا كلت لكو اهيلع اعيطنم اهب اقَلْختم

 راكو ميليابقو مبليالس يف لقتنت لزت ل ليعامءاو ميهاربا مهاب "او ممئايدنا نم

 نمءالءوه لاثلاو . هناكاو نوهت ارارد دعمونان دعوناطحق نم ممهنلخو مهخايشا

 (١١1ليالسلاءىداسو لياشلاسوءور

 هتليف حتفدق هر أيسلا فحصلاب ابر نم نييحيسمالا ب ادتك ضعب نا بيرغلا نه نا )١(

 ىوالبالدب كلذ ىلع ىلا ١ ىراصت مباج فا مهلك اوناك برعلا نا تابثإ هيف لواح اعباتتم اباب

 ءاملظلا يف ىذعالا طبخ طمخو ءاوعش يف ءاوشع بكر ابصلا حير نء درباو ابحلا كالسأ نع
 هسينكلا ركذ وإ بيلصلا يكذ هيفهراعشا نمتيبب درفلا ىلعو درفلا مكسب ةليبقلا ىلع مكحب



 مالسالا لق مهلك ىراصن برعلا له : <:

 0 ذعتتجالف صاصتخالا ريدقت ىلعو ىراصنلاب هنم ريثكلا صدي ال امم كلذ ريغ ديل حيسملا فا
 0 اذا الإ تفاغالا ىلع بهذملا تع ال ركسلا نأ راح 0 تناو نيدلاريغ نخا ْضارغال

 كلذل :ةيانعلاو دصتلا ىلع

 هغبانلا ل وةو سبع يتب لك ةينارصنب رعشي الو يضقي ال يسعلا ريهز نب سيق يصنتف لاو
 تبوصنم ءاروزلا ىلع تياص قلل هل وم ماعنا عيطاقا ةنالع

 وا ملعلا كيلصاا تارا ءاوس 0 يب 0 همنا رصن نع الصضف هتاذ قى هرص:ت يضقي ال |

 000 ا 2 ضب رايد ىف هريدألا ضعي دوحو نا امك فورعملا بيلصلا
 00000 ا ل كسا نب رست ملتقي ال لفت نب: ةقزو نطتتو «'ابابأبا لك
 كررت ليا ىو هكبن قف 'ةينارصتلا دوكول؛ انوع بتاكلا ادقعت' نأ اذهب نمكيدو شرق

 هديعد هاربا ودكتاللا و رحشلا روص دوحوب هعزملا هذه ىلع .لالدتسالا كلذ نه بحعالاو

 مالسلا همياع ىسع ةروص الا روصلا عيب ى ل اروع هلع هللا تاواص يبنلا ناو هيكل 2

 ان نانألا تس يف ريهاشملا دحا ةروص هوو لهوكلذ يف هلالدلادجو ٠١ فرعا امو

 لبحتل الو (ع) م نرد كنا ايكتتلاو يدينخ تناك أوف برعلانن ا ىلع هب نيدم هنا

 تفلح ناو هينارصن وا هيدوي اهربصي ال |ذهو طايسالاو (ع) ىسوم .لضف ليج ال ال51 هماتف

 هرملا فصو يف مرخ نب نيا لوث هداريا فيرظلا نءو ٠ هتروص تدسر وا هبياصب وا هب

 ردق ةعاس اهي رغنت لو فينح اهم طي مل ةيناجرج .ءايبصو

 ربح ابخرط ىلع ىلص الو اةورط أهران نييمملا سلا دمشيل و

 0 00 ام رخ | ىلا بهارلا وه فينحلاو ىراصالا نابرث هرمخلاب دارملا نا لاقف

 قدزرفلا لوقل يلارعالا كلذ ريسفت نم رداونلا يف ىكحي

 0 سرا وفلا وباو ع ساحو هثامفد رشع ةرارز تيب

 لكان لدم نع لكم ١ ردا ماكو دولا زجل هراززو هعكلا زها كتبلا نا

 ةنالاقملا كلت ق" هدنس ا م ا هلوحلابو ه هكا طشسو يف قلعملا ليدنعلا وه لاقو 0

 الإ | 11 هراع . يفك "هل وا نا ناع لكلا بحمت.ريدل و لكاذلا تلح | ام) كي[ نآلا نم. دون هعباتتلا
 جيورتوقياقحلا داسك و ملعلا عايض ءلع فسالا ريثي امم نكلو. ( هينارصنلا غ|رعش ) هباتك يف

 الل ومالا عناب را ىلا هتلاسر يف يدنكلا حيسملادبء تاملكب هداهشتسا ليطابالا
 هطلاغمللا هذه لثعءاطسلا ىلع وا هسفن ىلع طلاغي قراقمللا باطب ىنعملا تتاكلا كلذ لثم نا نظن

 الل وال ردع لاسر ءزمأ نإ مل خيراتلا نم مالو ظح قدا هل نم لكو وهو كنك
 مامه نبثراحلاو يجورسلا ديز يلاكالا اناك ام كاذ يمشاحلاو اذه حيسملادبعن او روصعلا هذه

 هللا ءاش نا ءزملا |ذه تايرخا يف اذهل ةراشالاو هينتلا يفاسويلادم هاو يريرالا صيصاقايف

 لايخ حبشو لياح مهو برعلا رأ_ك1ةينإ رصن ةمعزم نا. ىرن انك نان حلف ( ريا ىلعو)

 ترام نال تلا ف نإ رككقاال انيكك ور هل وعدم ارارالد و هضحاد اهججح قزاولاز

 ”ومملا نم رك برعلا يف اوناك ىراصنلا_ نا نقيتسن ال انثاةدي:داحاو تاعامجو ةارفاو ليايق
 ابلح بلح دق هنا ىوس بيصن الو ظح مهنم بتاكلا كلذل سيلف رثكآ ما لقا اوناك ءاوسو



 هيعاّتجالا مهلاوحا ضعبو ةيلهاملا يف برعلا ةيجض

 كل '[رع البا مل .ناغوالا و ةيشظلاو »يلا زعالا هس ودم ذالا ازا فس ان 0 ت0
 ةي<وعم لك ءاضيلا ةيفشللا يف اواخداوا يضلل حرا اس ا
 بص مه دلع امرمداناكف هيدر ةمس لكم اه ومسوو هيحمشلا ءادراهوسلاو ءاوزز

 بهئلاوباسلاوتاراغلا ءاروايعس ب ادلاو رسماو رماومالزالابماقالاو. مانصالا

 اوحبصا تح مهتدلج ءائباو مول اوخا ن م امس الو رثدلا ءامد د مهدنع او .مدنوهاو

 هيويملامهتام وقم موقثالوهريغن وسراع الوداوسنوناعيال مهناك يذلا + 4لغاشلا ل غشلاو

 موهساب وأ دنع يِ ضوقلا اما لاومالاو سوفتلا ب ايبرو تا واغلاو تايرقا وه هعيرنم لا

 8 وباصا ام عيب وارهج ءاليتسالاب اهكالتماواا رسهريغليالح ىلع ضعب ودع اوما رعالايف

 كلذالذب اهطغف مهقاوسا نم هريغيف وا ظاكع قوسيفتانبلاو نينبلا نمتاوزلا يف

 يه يتلا بوسباقلا كالت ةظلغ يف ىطخلا مله نكلو *”كرخئازإل نعش

 مك 7 !يئلا بولقلا كلت ٠ يات م ىبقاو ٠ اهلايا دابكأ نم ظلغا

 اهداءوفعطق و . اهدايكا ذالفااهيدياب نفدت ٠ اهءائبا قالما ةيشخ نم لتقتو

 يه ةيربرب ىاو هذه ةيجم ل هيلو احو برعلا قالخا ةرهمج تناك هذه '

 . اوناك دق مهلك وإ برعلا ىراصن لج نا ٠ هرخف هادعت اذا ارماىناعو هرطشالو هل سيل
 بهاذم طسأ املا هنا رع كن ودعا دشإ|هكلتكلان عدمت نامل اتم| و (ةرطاس )و ( ةيئاي ر

 قبط(ع) حيسملا يف مهتالاق» تناك زكر: مهعابط ةطاسل اهبسناو لوقعملا ىلا اهبرقا و ىراصنلا

 ناو ثولاثلا رسب ناعالا هفيلكت نم هيلع نوها هتيئرع ىلع يبرعلا ةيرضو مالسالا هنع ابنا اه

 اذه رياظنو همد اهنا ىلع ةرمملا برشي وصلخمملا محلاهنا ىلع ةزبألا لكأب ناو هثلث دحاولا
 نا ىه دارطتسالا ىلع اهليحستو اهنايب اندرا يلا ا اعاو هنا ىلا رضاحلا ف دصقلا سيل امم

 ليعامماويهاربا بهذم هيفينحلا بهذمنمهنعان"ابنا املا وه ام مالسالا لبق ب رعلا يف ماعلابهذملا
 رياش ناش هنم سيا امم ريثك هلخدو اهتفرع يتلا هعيارشو هسيم|ون نم رياك مهدنعيقب يذلا

 كلذب برعلا نم ريثك حرص دقو نامزالاو نورقلا لواطت اهيلع رمي ىتلا نايدالاو بهاذملا

 تاسالا سيق ونا لاق

 لوكشيذبدرهيلانيدامم ادرهي انكح انبر الولف
 ليللا لبج يف نايهرلاعم 2 ىراصن ادك انبر الواو

 لمح لا اننيد فيثح انك مخ دم انقاذ ال1

 فثكا .هبجحي ال ام هعطاسلا نيهاربلاو ةخمادلا ججحلا ن. انيتال هيلا هذه تابثا اندرا وأو
 عب هيف ام هثارظن ويودعلاليفن نب ىرع نب ديز ثيدح نم يلايسو ناسملاو بححلا

 هللا اكدوا قباتسلا رد عفاولا ةباصا ىلع ناحتسملا هللا وكل انه ةلثنسملا ءافيتسال ضر عتن وكل ذ ىلع

 (؟ ج) 5 (مالسالاو نيدلا)



 هرييلاظنايفا ةيوتسوأا ةنايدلا تليساذ اف ةلخملا 3

 . بانطا لالخو مهينار اروظ نيبءيحيسملا وهيوسولاناتعيرشلاوا ذه . هينيدلاو هيداصتقالاو
 نه ىلا مهجوحا ف 5 بيذشنلاو ةسرتلاةرع ًاظحالو ىيذهتلا ن انش مهدفتإ مهزانم

 نم لياضفلا كاتصآ# نم ىلا 0 ام١ مهيبريو مهب ذهيو مهيكزذيو مهرّهطد

 ٠ اهصراقت لمكي . هديدج 5 ميهاربا مهدج ةعب رش معيأا ديعي و لياذرلا هذه

 ماليا ثني ٠ تاج الكل د نؤي رشا لكأ ى كلاماؤرشللا» اردسا رااب اهتساك يفتر
 ةّنظم الو صقن ةبياش اهب قبب الف ٠ نامزلك بسائيو ٠ 0 - مش

 هد كاكح لكب ةنيق تانك عم ةي د 0 ىقدتك : ليدشو لايغم كا أحم الو ٠

 ةقيضولااها رع تلعد و ناسنالا اب كال ااط ٠ را هالوا 2 هثايح دحع ةئمهر

 ةتف ناتعيرشلا كنات اما - مهتجاح عضومو ةياهاجلا برع لاح اذه - هدي نم
 ا 1 4 لارالا #9 لع يتلا كحاب نيكو رخخا ناقش و نع اعنف ]لجبلا"ةفسلف
 "راك ١ كبح نم 6# هننامقلاو 86 هياوالااليرداش لوطاو.هيلضالا هت ةخ خوخ
 خسملاو تالدتتلاو تاريغتلاو ضراوعلا نم امسهل ضرع امو ءىرا :ركلاب نام( فهلع

 اكل هارد كرما ىلا ةىرس ليات ات هز شاش 0 * صدقي | يذلا خسألاو

 0 7 ركعم ءادرااو و ابواقمورفلا سبل اهولها اهوسلف اهتقيقح حورو

 هلا نأ بش اهف رخ خا عضوم لل هم 0 8 طسإ 3 ىجرأف ههذا هاه

 نيتعيركلا نيتنايدلا 0 يظعتو مارتحا لك يدقت ف ىلوالا ةبجولا ن٠ هلوقن ام اما
 خب اثم حفصتمو هب ورورب دمي مهل دّهعتم نيدهعلا يف ضياخ لك نا لوقن

 ءاضتقا بسح ةيوسوماةءيرشلا نا ةلاح ال دي نيدلاس تكن م هديفتسي ام هب معديأ

 دس هديدُش ةفاج تناك دق موُقلا كئلواو تقولا كلذ حااصصو فورالا كلت

 اجرحو اديدش ارسع تَّصلا نذ نم دقءا يف هكرتتو هتايح هبلع ”صقنتو نانننالا
 هعدلاو ةحارلا حورا ًاقهزمو هيورملا رومالاب ًالخم
 حسو هيف حور ال مسج - كح لب هيئاحور اهنم رثكا ا يهذ كاذ عمو

 لقعال قتفت الو 006 عسوت الو ءاسملا لل 1 ا كلذ ديرا هب ةايح ال

 هيجيراواطاشن ناسحالا الو هقامأو ف رظ سوما الو د ا را حي الو رظدلا هوجو ْ

 |هيلعهمن دقليباهتدجي نباو اهترذع وبا انا الو اه ركذب ل م ةظوحلم هدهوؤ

 ىدب لعحاو مهيأر ىلا ىيلأر مضا | اًعاو نوخرءوما ّح اهدواس اد دقو نوئحالا

 يثدثلا خ خرءو وأاو سل دقلا يعاب ا يربعلاجرفلا وبا اذه ميديا يف



1 

 اًئيَش ركهذ نا دعب هريبشلا هتعبط نم ١" هحفص ( لودلا رصتخمب) موسوملا هْيرات

 تام نا ليثا رسااي » الياقاهفل اخ نمىلع ديعولاو هل الا اياصوب لم نأ يمال دعولا نم

 دل و و كموزك,راث كروب كاتج ىاوكحورر . كتيرن نسكت كن
 ممالا عيمج يف هللا كد دبيو تانعا كتاكرب باقنت تفلاخ ناو ٠ ... كريعب

 ٠ رابلاوليللاب ابوعرم نوكتو ٠ طيالاب كامرو نيعلا عجوو اعزف ايلق كيطعيو

 هدعو هللا لعج فيك ءىراقلا اهيا لمأت لوقا .هفرح ام -اذه لقن دعب ىربعلا لاق

 ائي مهل ركذي نا ديغ نم مهايند يف هنوري ام ىلع نيروصقم ليئارسا ينبل هديعوو

 املا ىلا رظنلا نع مهروصقو مهعابط ظاغل كلذو داعلا روماو هرخآلا لاوحا نم

 لصوت نميف ناثلا نلو نوربكا هئمرثكا وهامو اذمب نوءداصلاو ٠ هىلاحورلا

 ةعيرشل فأذا كلذ ءارو نمةيانعلا يف مزاي اذ ام فرعيو تاياغلاىلا تأم”دقملا هذه نم

 يف هدودع ةتقوم نوكت ناب هشا اهدكحاو هلا هسدقم تناكذناو هنوسوما

 عماوس نامزالا لك يفو رشلا لكك ةماع نوكتت نا حلصت الو هصوصخم فورظ

 ةيقالخالا هيدرفلاو ةيعاتجالا تايرورضلا لكل ماكحالاو سماونلا نع اه واخ

 ٠الو . الو ٠ تالماعم الو دوّةع الو تا.ئازحالو ثيراومالف هيداصتقالاو

 ناتسشديوسوملاو'اهت لوقا الف. :اميلعو هللا لع ةعرككلاو ..انيدل ه2 007

 لوقاةيإي + نايف نم ناتعبنو ١ نبا نم ناتءيطرو .دنز نم ناتلعشو 0 ددرز |

 اهعراش لفن لي كلذ لوقا انا ام الك ءابهتكو.اهتترقح مادو "ان تل

 الثاق ٠ هليبق تاح احصا نم تانّب 0 هلبيحانا نورت 2 اذهب نلعا اهب عداصلا و

 قارا لكل لبا صقنالا تنجح ام, ءابينالا ماسوماتلا ضقنال تس كن
 سومانلانم هدحاوةطقن وا فرحلوزي ال ضرالاو ءامسلا لوزت نا ىلا مكل لوقا

 سطغتلا ىلاناتخلاو دحالا ىلا تبسلا ةطقن لاوز اما (١١لككا نوكي ىتح

 هبوبر ل يدوبت طاقم ماقملاف كلذ تامشا نمزرتكاو ةحئابالا لبا رمتتا ةيرس ا
 ةعيرش الا ةيحيسملا تسلف( يا) ىلعو ضارتعاو ثحب ال ناعذاو يلست عضوم وهف

 فياظو نم ايش ليجنالا يف دجت الو ابتاءورشمو اهماكتحا عيمجم (ع) ىسوم

 نواوقي اذك كلذ نم ميدقلا دهعلا يفام ىلع اهنوعم اًماو عيرشتاا سوقطو فيلكتتلا .

 يمال ةعن رش 00 قاط هصن) 8 نش لقملا ف انكلا نئاؤماف ف 0 امك مهدنع سوماأنلا ) ١

 ْ ١7 :ه ثم هيسايسلاو هيسقطلاو هيبدالا



 هشارسح اهنم رثكا ةمداحور ةيحبسما نا يي 3 . 0 0 5 ١

 تثعب اهنا كلت ىلع ٌلضفلا ةيحيسملا معن ٠ هتلالب ىلع هةلئاو هعمازما رغاةرطلو
 '”0 | تقارن اانهلاوق يف ةانحو ٠ ابظافلا يف يناعمو' ؛ ابك ايه يف اخنوز
 قسأحو ٠ عطقنا قدح ةقارلا فا ذاز لاقي اما ليقأ نم ل اهلهاتم تفّطاو
 مامهادحا ناك 3 ُس ادحلا ىلع ةهلا هذه يف تيا عقب نا داحح ىد

 لادتعالاو طسو م |هدب 00 هصل اخ ةيناحور ىرخالاو٠ هضح ةينامسح

 ايفا ةي>ورىه ةيناثلان ا ىوعد هل 1 ريخحا وهلب رومالا راخ وه يذلا ٠

 001110 كلت لبطل لع اهبطخ يعن مالنا هيلع حلا اتدس اةبطخ دع
 حييسملا ع 11 ءوب مو ةمحرلاو نائألا كراذئمو هشالا رارتآلا انيقاظ نا عشت يتلا

 اهنأكف ٠ هّتعب رش ماع ارا هتارهش/ لفاسا يه اخ اياعلاو اهيواسي وا اهنادب 0

 ةّينعم ريغ اهنا فرعيال اجرد واو امل لات يا نكلو اهلك ةيحبسملا ةنايدلا يه
 1 تال ردا! نأش قم اهيف سبل ويورخالاملاعلاو ىردفلا نوكلاوةيحورلا رومالاب هلا

 ْ هلومخو هلامها ىلع اهقيطانمو اهيواحف لككب 2ماع يه لب ءيش لزاما اذه ريبدتو

 آر ددجلا هل لتي ءا تاكرذلا حزتاو يواهلا' قعا ىلا  هظوقسو هرتهتتد
 كراك اناث ارينا ال < ءانشأا زوتك اوءلطا نكتلو ضرالا ىلع ازوتك اوزنخت آل

 لرعتال ستنال : (ع) لوقي عمت الو ا ءامسلا روبط "مناف نوساتو

 نمو كسفن نع عفدت الو رشبلا مواقتال تءلظ' اذا لوقي* لقا قبانزك نكد
 كارّكس نمو رخآلا هل لوحف ك د ىلع كبرض نمو ٠ كءادر هطعاف كبوث ذخا
 هيلعدللا مالس هتعيرش ةصالخو ٠ هميلاعتجذوم اذه ٠ نينّثا هعم سهذاف ادحاو اليم

 ةكرابم سوقطو هيلا ميلاعت اهناكشن الو باتؤالو ميلاعتلا كلت سدقنو رربن نحنو

 تقولا ةعيبط اهتضتقا ةعيرش اهنا !اهتقباس يف هاثلق ام اهيف لوقن انئكلو هيسدق

 نم سم نككلاو:: كلل 3 لثم ىلا , ةحاح يف ناكذئموي ملاعلا لعاو طبحلا م ةرورضو

 همكملايفبجا رز 1 ناسا ا رعاك تامر نيك ماع طاق رغعأ نا ةناخلا

 طسولا همر عضت نا ( بسنالا ديغ ىقبي الو) (ميحصلا ريغ حصي ال) سومائب

 هدب هولا ةماقتنمالا لل ادتقولا تافا رضالاببو + طاساوالا ىلا فار طالابد وعتو ٠ لاذتعالاو

 اوعرزتال م هط لوقت رةءيرشب مهيلع يِضَقَت دئموي لفا ا ينب ةرورض تناك'اذا

 لكل رد هحاطادّسا ترد !اةماعةرورض ناف. .خلااومواقت الو اومعل دالو

 ”فاارطاي ةدكطيحملا لم طسولا ةقيارألا (كترخاال لاو كامندل لمعا ) مهنم دحاو



 46 ةيدبأ نوكُت نا حلصت ىثاا يه اهئاو هيمالسالا ةعيرشلا ةئساف

 نم الو هدي هايثد كارثا٠ نم مكخو+ سل) 0 ىه اهلعا وا ريال كلا

 ( هذه نم « الظحو هذه نم 1 دخلي ملك ا هامندل قاض كرت

 لوقيو (هداصح موي هك اوناو كا اذا ا

 رورشااءردو هعمالا ظفح يف لوقيو (هقزر ثم اولكر اهنكانم يف ْ اوشما) ي هلا يف

 ىلع 7( د وم اسعتلا كلت ليدعت يف ةليضفلاحو ر ظفحي مث (ممءطتسا ام مه اراض

 لوقي مث (1 اتا اعاو>رفت الو مكتاف ام ىلع اوس ات اليك ) هلوقب دهزلا ةقيقح

 تاحاضلا تانقانلاو) هل وتراهافالتب ىتح اهعدنالو (ايندلا ةانسا ةنيزنو ل 7
 ماو اتمااما,) :لوقياو © لتماو نرخ نا دنع اموت دما رج ار
 قيرطولع ةلالد) ( هب ا لثب اوبقاعف متيقامم ناو) ءازمايفلوقي مث « ءادف
 ءازجو) «نيرباصلل ريخ وهل متربص نئاو) لوقيف 0 3 لدي مث مت( لدعلا

 هيمهذلا تاي "ل نم ربثكل ىلا تان لع هرجاف محا ىفنع نقر اهلثم هك

 نم تا, ضرفلا نال هئاصقتساو هئاصحال ماقملا 0 0 امم هيرهوملا قياقلاو

 ةعيرش مكحملا عضي نا نيتءيرشلا كنيذ دعب همجاولا ةمكتملاو همزاللاةيانعلا
 حالصاو نيتداعسلا ةلعاب اذخلا لصتلاو لدعلا قرا 52 اًميرطو ٠ اطسو

 ينكك ٠ ناذولا يف اي 0 و راهعلا يف الداعتي ثيحب نيتايلعا دوا 2 وقتو نيتاثنلا

 نوكتنا حلصت يتلا يه نع اةريلاو ةصاخخا ة لاه ا يتلا ةعيرشلا هدهو ٠ ناريملا

 ليبقدعب اليمقو ٠ را دعت 0 نامزالا ةماع يف رشلا ةماع حا اصل يدبالا نوناقلا

 اطسواهاندجو نا دعد هيوستن واليمكت ليا جاتحت وا لدبت وا خسأت 1 ليحتسيو

 ٠ ىدعتتنا علت ةطقنزكرملاو روك نا ليحتسي دحاو 0 ”ظشسولاو اة رغد

 بتاتزال يتلا هتالثلا عيارشلا نيب هسراقملاو ةرظانملا نم اهانيدبا يتلا ةفسافلا هذهو

 قيباتْلا نم يعل ٠ هيئيدلا ةفسافلا هذه نا .هيلاتتتم ةترتم هيهلا ةسدقم عيارش اهتا

 ٠ ءانعلاو ثحبلا لولع لق ءاراإلا ىلا ىنتال كتم تعا لك اهبيصي يتلا هئهارأا

 نيلطمملا تاهمش نم اهيلع فثاكت ام قير يف ءانعلااعاو ٠ هقيقح لك ناش كلذكمو

 ىلجتت نا آلا تبا ”ةقيقللا ع اهرما ةقيقحو ٠ اهتاذسفن يف ال نيككشلا ماهداو
 ملعُت نم وهو (ليمُس يلبس اده- اهف دحايو اهدححتو « اهيوانب ند نب اعلا ىلعّتح

 قيل اعتلا 5 ( ءاقترالاو ءونلا ةفسلف ) هتءومجم 5 لوةي نيدلا نم وه فيكو وه ام

 ةعدرشو ةافوتسم ريغ اهثكلو اضيا هيلمع ةيدام ىسوم ةعيرش» هفرح ام لويذلاو اهنم



 ةيمالسالا ةعب رشلاةحٍص نيدو 1 ىلوالا عيارشلاو يداملا ةحص نيد مزالتلا ك5

 ىلا ترظن اهتلمج يف ا 41 ال عر راتمت عا سرر ككح عاجل تا4 كاوا واسنع»
 يل“ ي يعامجا ما اهنا من ا دمك ةعيرس تدداج ايندلا ل١ ةارلا خرم راك هيف ناحورلا املا

 ريثكبدتم عتاد عسوا وه اموليبقلا اذه نم م هريغل ودل و « ىقيقح . ىوناق "دات

 ايش 5 8 انزال هيصحذو ه ضعد يف ودشسلا + ءرخا اذه ده نمىرخ .عيضا ومي هيلع يأن أذ انآع و

 هللا 0 نكلو « انمح يىنالو اناوس قح يف مهتمالو 6 5 وه 0-1 نش هلع رقح

 اهيفدحايه تا ىلع اهب فرتعي ًاريهظو : اهنع دصي نمت ىتح اريصناهمدعت ال يتلا قياقملا

 نم لصحتملاو ىراصقلا اغا ع هيف انعتاك 1 لاظ :نا و ديما نم اذه لككلوشلو

 هتداعسو هحالصاب هي هر 1 ماعلا ادهن انتثاام دع اعنا وهى 4 3: ْنم

 يف ام عدبا ىلع هداعمو هساعم مظنو هنوءوش قيسنت ىلع ةلماع هتداراو هرايتخاب

 ماقتنالل الو هب عافتناللال هدايا نم ةياغلاو ضرغلا ىصقا وه كلذ ناو ناكمألا

 انس ّقلا هعيارّشو هسماوذ نم ةلمج 2 انرظن 2 هيلع هطلاسلاو ولا راهظال الو هنم

 ةداهشو هرطنلا ةهيدبو لوقعلا ةرورضب اهاندجوف حالصالا نم هياغلا كلتل اهعضوو

 الو ءهجاخ اعد الو ع انوع تما كم اهيف سل ةصقان - هوقلا كلت نم ءون الكرم

 داسف لكل اخالص

 الو اريثك عدت ' اهاندجوف اهتاعورشم يف اعزن انقرغاو اهئيعب ىرخا يف انرظن مث

 هفطنلاةيدو « شدا شراو « لاقعلا "لح ىتح « اليتف الو اريقن لمهت ملو «اليلق

 زكرااوطسولا دح ىلعةفقاو « هدايزااو ل دعلل ةعماج هداعس لكل ةبلاجءاقش لك ةعفاد

 2 عوسل لهف ( اطسو ةما مك انلعج كلاذكو) ه4ارو ةدداغو هحمالو ةحئانس لك ُْ ٍ

 هيهلا عيارش كلت نابمكتحن نا تفرع ام ىلعلالاو نادجولا ةرورضول 7

 هطاسلاو ةيعمالاو ع هطاحالاو ةعسلا كلتب يه ىلا هذه نود هيسدق سماونو

  عيارشلا مظعا نم هذه نوكراكنا نان تاهيف تاقرإبم و١ الك ملكت

 سد راكنال قواسم كلذ نه ءيس راكسنا نا ع نايدالا ةّئاخو ع« للملا سدقاو

 ٠ لوقن انك.  عداملالا ىلا عوجرو + ليطعتلا ىلا ”فوعو ع ىلوالا يدابلا كلت
 نا اماو ع يدبالا نيد لاو هيهنآلا ةعيرشلا يه ةيمالسالا ةعيرشلا نوكت نا اما

 اا ا اما ب لوقا ماع ترد نوكلا الق 4 عئاص ملاعلل كال

 ملاعلا يف يبنالن وكي نا مار: نيد اامتاخ ىدللا لوس هدحصو هلآ ىللعو هيلغ هللا تاولص

 ا هفارخ ثيدح هوبنلا ثيدح دوعي رب < ىسع الو ىسوم الو ع مهاربا الو حون ال.



 4 اهنع رخآت وا .هؤعدلا نامز رصاع نأ هوشلا تايثا قرط

 نوناقلاو يعل الا سرمانلا وه تآرقلا نوكي نا اما لوقا قح  هفاخسو تاهرتو

 كل ذب ميعزلا اناو ٠ لوقا اح ريمازم الو ليجانا الو روبزالوةاروت ال ماو يدبالا

 ميقيرشبلا نمدحاو الوىلاملا نم ةلم الو ممالا نم ةما نم ام هنا  هنيهر هب يتمذو

 رك نيو هلا ةقسح ىلع را لجسإ و هتلم ةحص ىلع نيها رب وا اناهر

 دشاو ىوقا وهامو ع هلثم نمرفاعضا ةفاضا عم  هنيعب ناهربلا كلذ ميقن نيملسملا

 لكل اهتيخسانو ةيمالسالا ةنايدلا ةيواواو ةيدمحملا ةعيرشلا ةّمقحا ىلع دساو ىلعاو

 ىهتامملاو دبالا ىدمءيشب خسني نال اهنم ءيش ةيحالص مدعو نايدالاو عيارشلا

 هنمريثكلا كلمضتيتلو هفن الا هفسافلا كلت ب « هنايب اندرا ام اذه -- نامزالا

 هتياتعيشلا و انل تءاشو يكلبر كشاذا هيناتا

 «ةوعدلا نامز نع لخأت ىارصاخ نليدزوتات اسال

 [افديوفاشر ىعابملاو.| هب ميعزلا ناو طوبتلا تاتا ا

 رصع يف وه 1 كلذ ليبين! :هداسع لغزدنم_ نيب هللا ن نم لو

 اهنع مالكلا ليصافت يف 1 الدقن ىلافويطمللان سال م
 ان يهتنب لمأتلا و حلبا حاجف ف 2 6 راع رظنلا عمرسو 5 و

 نا. ملعلا نسحا ملعت كنا كاذو . ناببلا. نم ذرط رخآ وا رخآ .نرطملا
 ا يلا هخانسا ىتشو هتافيط ىلع كارياالو ناكادتي | اد

 دمام

 اميدع ظ ا نيت رياد ْنِمْصض يد هايج نأ انعسإ 1 و ان ددع ثمنا الو

 رطاوخلا وهذفانلا ب ابلالا يوذىلا هصاخ ابزعونو. هصاخو «ةماع >عياشلايف ظ

 هريث ل ماده هيشا أمو هعوقل | حيارت ةآاو هيل لاما كرادملاو هقاثلا

 لّصفو هترطف تسكب < غلب نم هصا مايد يهوهدحاو " اه اةومو

 يغذي اك .ناسنا وهف هيناسنالا ةَقْيقح ىلا ةدهجو هدج ةنوعمو هيعاسم

 ه.ناسنالا ةمصح ىلا ةدو>وو هناك غلبيم نمماع أ||و . ناو نا اققالا

 هيلا دعي غلبي الو عوتلا كلذ نم ةرذب وهام دعتسمو اهطارص يف هّنكَلو



 ردا هع ىلإ" باطلا :قئارط ار

 سدملاةّحصو هفرعملاو ملعلا نم مهدنع ام لضفب مهف ( ةصاخلا اَما)
 0003 اا قراوح سافدلاو تازدمملا يرعت نع ىنغ يف : ةسارفلاو

 لال و دت يف اعز نوقرنيو ةلاسرلل يع دملا كلذ ليامشيف ارظن نودع
 تامةلعو هلم 7 نه ليال دهلي امش ىلع اودحونافهلس 0 لمع نم هب ءاحامو

 ةلاسرلا يعدي يذلا كيلملا لاح نم ملعي ام قبطهتلاسر ناو هئمتبم نم .
 اهاعدو اهينارهظ نيب ماقو اهيفلسرا يتلا ةمالا تايرورض قفو ىلعو هنع

 كلذ مهانغاو هيلا اوتكسو هبا وحانرا . هب ءاج اع لمعلاو . هعابتا ىلا

 هأوعد سفن نم مه ناك و .هشهدم لعداتعالاو هزدعع دانمتعالا نع

 ناتشو . اهتحص ىلع ليلد ىوقاو اهتدص لع دهاش لدعا هتلاّمم رهوجو
 دعاصتب اهلع لدتس نمو انا تعمل و اهئوض ةرارج رالا ىلع كدت نم

 ' 0 ا رانا يعزي دمإللاو قطرألا ةلامع هتفرع تزط ناّتش  اهناخد
 000000 رد الاو ريفاقالا ءاملما نمكنلع درو ظني اما ةرثكت هتفارع

 نيججالعو هرهم ءاطا لثمكح هفرعملاو زيبمتلا يوذ نم هصاخلا ءالءوه
 ااا 00 | ياكل نع او رجع هسرغ ةنوا مهدالث تاضا نكلو هذباهح
 ٠ بابسالاو للعلا مهف رعي باتك هعمو لجر مهنيب نمغبتف اهبايسا

 ؛اودالاو ءادلا مهل حرشيو . باصوالا كلتل جالعلا قرط ىلع مهل ديو

 لضفب اوكردا ىتح هياتك يف اورظن امو.ءابولا كلذ ميثا رج هب علتقي امو

 باصا دق هنا مهرامتإ لوط هآَا مهتلوازمو نفلا كلذ نم مهدنع ام

 اريهظنامعلا اودجوفناحتمالا لع اواوعنا اومتع امو هياغأا غليو همي

 5 لع يسع وأ ءاوبلا ْف ريطب نا اذه لعد مدحأ هرم سمت لايق نال

 "يذلا بيبطلا نا ٠ هتفرعم لع ةجحو هتلاثمل اًميشتو هاوعدل اًميدصت ءاملا

 نكماو كفن يف 'قثوأل كافاعو كئاد نم كلباو كافشو كملاع



 6 طاسواو ةصاخو ةماع تاققيط ثداد ىلع قلخلا

 تاقولو ٠ كناذش ىلع ةردملاو . كئاودوكئاد ٌةفرعم نعد كريمي

 ءانغتسالا ىلا كلذب زعواالو-- . اران ءاملا نمحرختساو ٠ اراضنر جملا كل

 بمشلا لا جر عيمج الو همالا دارفا لك سيلف الك ٠ الك تازجعملا نع
 ماَقمكانه نا دصتلا اكاو هفرعملا كيتاهةبترمو زيبمتلا كلذ ةوق مهل نم

 تازجمملاىلا ةجام ا اماو.يدحتااتارم نعومستة بتر موزاجعالا ماتم قوف
 هرورضلابة باث ىهف لاقل ارفنل او هصا ا كاوا ادع نم قحيف تاداعلا قراوخو

 يس نع مهدت رشبلا ةماع نم هصاخلا كاوا ادع نم "نا معن
 كللوا عاعر || حمحملاو عابتالا ة ةحرجرلا نم م اونوكي نا نودعي ال هناغلا

 مهتاهم ما نودّلتيو ٠ ٠ مهءاسءور تاد داقتعالاو تاداعلا لك يف نيكد

 ٠ يداقتلا داقتعالاب ءالءوه لثمل لصحي ةاحتلاو ضرغلا .لعلو ٠ مهئاباو

 نم للغ مهتأطم يف ةذخا و ان وكتفم 4الض يفاما «مهديلقتب قملا | 00 اذا

 مهيلع ةجملا تمتدق ةلاح ال نيذلا مهنيداسءورو مهنا ربكن ممهواضا

 نيدحاحلا باقع نييقاعم ريغ مهروصق هللا ل 'وم ريْعف مه ه اما

 ىلع ةفاك سانل | نإ ٠ باطولا اذه نم ضخملا ةدبزو. بانالاو هيلو

 هوبنلا ةفرعم رما يف نوجاني ال مهو ةصاخلا 5 ىلوالا# ثالث تاقبط

 سياف يف ةركاشلا ع نسال رغلا | كاذلاوملا قءرظنلا ول ونا لا
 نوف رمد ٠ .س دخلا ةحندو سفنلا ةوق نم ٠ مهتذير رغ فام لضفبو ٠ هتااسر ظ

 . بذاحلا نم قداصلاو ٠ قيم ار ٠م بيطلاو ؛ ميقا نم حمصحصلا

 اهتشتم ددعلا ةللق تناك ناو ةهضلا هذه ٠ هناطشلا نم ةمناح رأاو

 نم ءابقنلاو ءابجنلا عيجج اهنم لملو اهتاذ يف ةريثك ايكو اهريخإلا

 . ءاسالاو نيلعا يواوح

 ا ا رشتنمو ء ريكألا داوسلاو : رثكألاو ةماعلا * هناثلا##
 07 ج ْ 4 (مالسالاو نيدلا)

 اذ



 ىلمسولا ةقرطلا 0

 نوزجعيءالءوهو . طمحملا اذه نم تار.ثلا نع صأقتملا ٠ طيسلا اذه

 كديزا الو . ناهربلاو ليلدلا ملط نعالضف ٠ نايعلابة زج لا ىلط نع ىّتح

 نوجاتجيال دما كفر ءو ٠ اربخأو اربخ نا مهتلتق نا دعب ٠ اركذ مهنع

 مهئاباو مهت اهما ديلقتو مهتاسءور عابتا نءرتكا ىلا مهتادا دعو مهتاداع ْف

 ليل رءانخال تايشلا ةفرفدو ايصلا ةعرعر نم 1 0 اوأشذ اك

 نم أي اا َْث وأفتي 30 كاف 0 نوايميف مهعوبتم اورظني نا نه 0

 مهءوا ربك و مهءواس ءورومه هرات# اموءالع رع مدق, لالضوا فدعا

 معن ٠ لا هوم ه5 نا نولوء 000 1 مهن اف مهنايلعو مهوملعمو

 نن اك هنا هبال يلو
 لوألا نع الاخاو هقبطلا هذه نع عفر نم تحل نمر «هئلاث ا

 كاسذ يفريص الو . هنطفلا كلت دادقن الو» ا يق ل نمد
 هدن0] رك الو ءدعبع يف دياقتلا ريث عض ول نماطتي ال وهف كلذ عمو

 0000 الا طسوا هذهو ٠ هنسب ةييقلا ىري نك نوكب 0 :رود

 ةالا | د عحسا ةفرعم ىلا !هتيرطو . ىلوالا ةّمبطلا نم ظ
 نمت اما كل هانحضوا 5 هجملا اهب هيلع متتو هعنقت يتلا ةزجسملا الا سيل

 اهمال نان | ادا لا يف دحاو مهفدرط ة ةصاخلاف هوعدلا نامز نع 0-0

 اراك اي نامزالاو روصتلا عيج يف دحاو ورق ىلعو اي 53 دي

 مهو ىطسولا ةقطلا أها 00 ىلا لك وقادتحا ناو داشنالاو ة ةمعئات ظ

 000010 دلاو ناهرإلاةراكع لع ألا -ليساف توريس ال نيفلا
 ةالءوه قيرطف اهتاذ ريغ نم اهلعليلدلا بلطو اهيف رظنلا دعب الا ملام
 اهربذ- غولب دعبو هوعدلا نامز دعب مهيلع اهتوبث لب هوبنلا تابثا ىلا

 اعبار | بسحأ دي هناللر روما دخل ودعت دي مهلا



 7 اف » 0 0

 لما انش و تا ركنا اب الرضع ف ىلا دك 500 وتل اي مهغابي نا < لوالا )

 رامخا وه ءاوركذ ١5 رتاوتلاب دارأا نا ن مملع ىلع تناو ٠ تاداعلا قراوهنامز

 تاقرطلا عيمج يف ههللا هدهب مهي واسف عم ةداع بذككلا ىلع مه“ وطاوت عشتيةعاج

 ضعب يف ناك وافبذكللا قرطت عانتما يفاهلثم نع ربح ةقيطلكنوكحي نامزايف

 دام نيارتعا«وا ةرشع وا ةثالثك روصخ ددع ىللعالا فرطلا وا طسولا ن 9 تاقطلا

 اهنف خم لك ليندلا ةقبطلا يف نالرضملا نك ولو لف رار

 ةيفيك و دحا و ظفل ىلعتءاقبطلا عيمجيف نوربخلا قفتي نا (ىلوالا>روصثالثرتاوتلاو

 داحا ددعتيو عجاف ولا ددعتتنا ( هيناثلا) يظفللا رتارو ايدع رعي وادح ردان اذهوهدحاو

 كلت نك كرتشت  نكعل و هرئاوقم ريغ ةءقتاو نك نوكستف تاقيطلا شا

 مهناليودعملا رتاوتل ابىّمسيو رتاوتلا وهنوكتيفكرتشم ىنعمودحاو مزاليف عياقولا
 ةعاسجشك هيف بذكلا ىلع مهدوطاوت عنتيو دحاولا مزاللا كاذب نيربخ؟ اعيج
 ددعت نم هب عوطقم هناف ( ضر ) رععو ركب يلا نيتفيلخلا دهزو هدهزو ( ع١ يلع

 سيعمل كرتشلا ةزذنلا نكلو ارئاوتم هتاذ يف اهتم دحاو لك وديا قلاديورألا عياقولا

 يتلا تارهذلا نا كاذ ىلعو بذكلا ىلع هيف غ وطا ودا علت نقار ةروصب نوكي

 كر قفرشكا كدت هزلثع ةعاحش 0 ةتراسولاتمللا ك1 تدع د

 اديه لا اهلا لالا تثرسلاو هيف نذسلا يلا :«قتفالا رادع كح فطعنا امو ٠ متاح

 " هددعتم عياقو نورضخملا ددعتي نا وهو ىلامجالا رئاوتلا « ةثلاثلا يونعملا رئاوتلا

 ٠ ثيحبةرثكلا ن٠ ةباثع نوكتت اهثكلو دحاو مزال يف اهكارتشا نعرظنلا عطق عم

 ىلعو هقداص - جرو غياقولا كاتيفنوكتيالناهرورضأ اولقعلا مك -ىيف ا ص

 قاذثالاو ةفدصلا ىلع تعقودق رابخالا كلت لك نوكت نا ليحتسيو ٠ عقاولا قط

 هدانلا تسنح ندب هنكلو تاس يفانكم نا نو بذاك ام
 هيتاكسمالات الا تحالا كات ددع ةفقولاو ٠ ءاصقتسالاو ربسلاو هءلغلا سدح حوجر“

 ٠ |[ ًاضحامو ًاضحاف ءاصخالا تاع واف لمعلا سماوتل لطيم نوكلا ماظنب | 38

 ءيشال هيف هتعمسام لك نوكتي موي تدجو ال رابخالا لك نه موي لك هعمست
 تزوأف 12 الو قداصي هم

 ّكوملا ايحاو صربالاو هكالا أربا دق دجملاهلمسيسملا ناب هريثك رابخا كتغلب واف

 هيلعلا مكحو لقعلا ةعحارع كرك وعطقلا كالفن اهثم دحاو لك عيافو ةدع يف



 هوعدلا نامز نع رات نأ هرقل تاتا قرط كل 6

 تب نا ةداغليحتسو قداص ةلاعال رابخألا ءعياقولاكات نم ادحاو ناب عطقت .
 نوكت نا مزايالو يلاجالا رئاو در املا سلع ةردح هععمكل ثّدسُد دوق ا أاعيمج

 نروككت نا مزاي ال كلا لا ىلعا 4م ةدحاوب ملعت لب همواعم| 2 "يعد هعقاولا كات

 فرشلاو دجللا هل حسملا ةوبن ركشييذلا يوسوملاف هيلعو هرتاوتم اهسفئبةدحاول 3

 يحيسما اما ٠ ليبس نم هعفد ىلا دحا دجي ال يذلا ٠ ليادلا اذهب محم هو جوجح

 ديت الناهناش لج هللاىلا غار يناف ٠ هنادجوو هلخو ٠ هريمضو هعدف يدّمحملا عم

 هللا« اشنا باوصلا سهنمنع فرحتي وا فيحيف بصعتلا هيقيحيالو ٠ فاصنالا ةداج نع

 رابخا نيقيلابمهغابينا ٠ نيرصاعلا ريغ ىلع ةوبنلا توبثا قرطلا نم (ىلاثلا»

 يلووا يددوا يف ْن نما هب هللا نمةّكيلا معيلع' متو هقدصب نوفرتعي قداص ربخم

 هدعينمةوبنب رب وا مالسلا امهيلعميهاربا ةوبنب ىسوم راخاك هلبقنم ةوبن نع ربي

 تقدصوت ةطذناهدعب نم ةوينب ميسملا رابخاوا هيلع هللا مالس حيبسملا ةونب هرامخاك

 ديطوتو ٠ هوبنلا ةماعدل اهاسراو اهخيسراو .٠ اهاوقا وهو # كلاتلا# ٠ ليجانالا
 001١ هع ري هيالاةوبنلاو ٠ ةيدبالا ةعيرتشلا نارا كيتو ١ ةئلابلا-ةجمللا
 هدعينأ ىقبت ةزجعمينلا كاذل نوكت نا وهو ٠ ةيانعلا يف مزاللاو ٠ همكتملا يف

 ا 17 ١ كدللاو تاقعالا رورف لع قا اهتنصب رمتاتا# ٠ نيفلكلا ن

 هجيللا ةب ”متام مهدوعُسو مهخائساو مهرأ صعاو مهتاقب دامِظ فالتخا ىلع سانلا عيمل

 كاذب ةمكملا غلبتو : اهتةظو ة ةيائعأا هب يدءوتاو ٠ هّححل ا ني هنم نيمتسيو

 ٠ هغلانلا ةحطا ساثأا ىلع هلل نوكتو ٠ اهتناغ

 تاال لقعلل البط دجا الو نايدالا ند نيد الو للملا نم ةلأ فرعاالو مع ْ

 ٠رومالا كيتاه نم نيرءاوا رغابوا قرطلا كات نم دحاوب الا ناك ين يا ةوبن

 هيلع هللا كفا واص هيمالسالا ةعيرشلا تبحاص ةومن ىلع اهعمجاب تكيطانت نع اهنكماو

 متا ىلع اذ كل مضتيسو ٠ ءايمنالاولسرلا رياس نود نه ٠ ءاعمج اهب صتخا لب

 ها اا 1 ةيثاالا ايتخاموا - هتفاشلا انتالاوه ىواطت نم هتاياغ ىصقاو ههوجو



 ن : نارقلا زاحعاو ةيدمحملا ةوبالا

 3 ناقل !ازاحءاو هيدمحملا ةوينلا | وم

 5 اعلاعيمج نم ٠ هّشبلا ةرورضلا تماقو ٠ هيعطقلا تارتاوتاا تنبث دق

 ا هيفينملا ةلملاو . هيمالسالا ةعيرشلا ب حاص نا ٠ مذا ينب عون نيبو
 تاياباكملا دا ةلغ « نيسوق'ىاق+ كرلا نموت وم نيناتل ١
 قيالطاعينش نيزغالاونيلوالا ديمو نيردلا عيا «تاقولخلا ف

 قبس ام ”متاخ ٠ لمعلا رخآآ ركفلا لوا : قتارلا قتافاا .قياقللا ةآرمو
 هللا لوسر انميفشو انديس ٠ لبتقا ام حتافو

 (دبحم)
 27 قلطلا ةيحضص لك نيرعاظلا'هلا'لعو هيلع رع 00
 هئامز لها نم بلطو )١( هزدعملاب هموق ىلع ىدحتو ٠ هوبنلا ىعّدا دق

 امو .هموق دنع هلع سالو . هنو يف عياشلا وه ام ىلاو ٠ هضرأعملا

 غيابلا لوقلاو ٠ حصل مالكا نم ٠ هنأشين وعف رتيو ٠ هنايتأب نورخاغتي
 0 ريهاشمل اهعمجاو ءهماصلا كلت نيظاسال نادلملا كلنا هتدلب تناكو

 مهنم ل دقو ٠» مالكلا ةرهب هنمز يلا جهبا هئامزو ٠ هعاسلاو ةعاضبلا

 مهاعد | 0 مايالاو ةنمزالا نه اهريغ يف عمت ام ايراقامو همايا ْف

 ميلا 0 ٠ هيلع ىغبلا دشا اوغبو اوءط هس لا ةوعدلا كلات ىلا

 مهاده ىلا اللا مهاعد 7 . هلا قنملا قلا اوضواخت ىد ةقشللا ةياغ

 يهو هدلخملا ةيقابلاةزجعلا يه اهنال نآرقلا ةزجعم ركذيف ال وا ايعرشإا

 ةحص زيممتلاو د كاردالا لهاو هما هسيماوت ُْ لمأ أعلا نمو تازجعملا ىوقا

 رياسو قرطلا يقاد ىلا دوعن هزجعما هذه نع انمالك ءاهتنا دعبو هلاسرلا قدصو هوبنلا

 ظ ”يشلاوستد رطل طش ل



 هزاحعاو كالا ةحاضقب ىفدحتلا َ : ا -0

 .مهيدل داتمملاو ٠ مه فولأملاب آلا مها دحت امو . مهاد هوبذك ذمو

 نو>وريو ٠ هيلع نوحبصيو نوسع يدلا٠ مهل ! قوسملاو مودع درعا

 بنا مولع نم ٠ هوفرعي للاحو ٠ هوسراع مل اال هيلا نودغيو

 كاد مهم ىدامتن (ص ال و د هضاير وا ةعيدط» هفح رارساو

 . هتوافتم تارابعو . هفلت<' قرطو ىتش ءاحناب ٠ كلانه ايف مهيلع ع و
 مهقا اصم عيص ق٠ مهفير رطو مهديات ددإت و ٠ مهدد 1 زدعلابف رتسعا ى

 ءاديلو مهتبيشو. اديلب مهديبل داعو .مهعياضب 00 مهعيانش 5 َ

 مهاتعا مهتنتعو ٠ لهسلا ىلع ء مهليهس ه0 كلا 8 و٠ اديصح مهياقو

 و٠ لم ماخ 0 كد مهسمش دبعو ٠ مه از>اومهدمتا مهبهل وباو وباو

 َ 1١ موز ممم انه و + انوص مهضفخا 4 يبا نباو ٠ اتم مه.طخا

 دق ٠ ادائصر راغصلا نه مهر اكو .ىراسا مهتارسو .٠ اموشبم مهموزخمو
 ا | و ىيتساحم لع اومسرو+ زاملاو زاعلا راني مههاج اومسو

 تشاطو . نيمضاخ امل اولظف الالغا مهقانعا يف هتايك تاعجو . رافصلاو

 هراوس نم روس رشعب مهنم علقم ٠ نييمر حس الالذه اء اولاق مهباسبلا

 اون نأ مهنم عضقف ٠ هلزنم فدل" ىلإ عيفرأأ وهو مهعم 7-10 مث ٠ هلزنملا

 او ةلا ىلا الا وهمجةقاع ناك 1 هرمز اوما كانا رس

 اوأجتلاف . هدحاو ,ةدوسب مهنم يضر ٠ هديابلا ةمحفملا مهيلع تدب نيحو
 < لوقعلاو ةنسلالا اواقعو ٠ فورألا ةضراعم نع ٠ فوتحلا ةضوافم يلا

 حافلا لكلا نع نع ا ا مأَكب اوضرو < لوضتلاو ةسالا اول واقتعاو

 اوارو 4 “ مها_صنب اراض ؛ مهاجم قيض نم “ مهلاجا لا اذ رفو

 .مهتعارف د مهتيغاوط كلذ ىلع 17 هىتح «مهلاوقا نم مها ىوقا كلذ نا

 < مهنورقو م-ههورق تيفو تديدو“ مهتباصتو مهتب رافع هيف تنافتو



 ةه هبض راعملا ْنَع ءاحصفلا رزدع

 «يذكلملا طا وادتو“ مهنينسو مهما وعا مهياع لابولاو ءابولاب تءايو.

 لتق وا ىرسا 5 مرسأب مهو الا قا ةيدل نع لالخلا ةريغ ناش

 نع ارارذ كلذ 0ك“ لفسلا هئادعاة ماكو ايلعلا هللا ةماك تداع نا ىلا

 3 او خيراوتل!كلذب كي ديدن © ةظقاناا د د نا كا ًايمستو فض را

 نيم اا ربعو نيبللا مالا 0 ن<“ “ ربعلاو 1 "لاو

 نانفلاو “ نادحولا كوهلسلو ولو“ 0 ١ ”ناكول 0 نيلحتاملاو

 ىلاةيجوتم“ روفولا دشا هلقن ىلع ةرف وتمت يعاودلا ذا. نايعلا هيلع عقي
 لو هماع اح اولص هناؤ روشنل || 8 ىلا م مودل || كلذ د نم هرشاو هتعاذا

 © ضر دما لوطلا ْ هنوعد 5 تلا“  ضرالا كو 5 0 عيمج م كا

 رع مدعع لاو برعل | نم مم داعم ةعأتك 0 تحطانو

 ىراصتلاو دوهبلا ىلع هللا ردتناو “ رحلاو ريلا هتاري ديرب 3 ا

 هدءب رش 2 ظدح وهو ه ىر امللاو روقصل || داطدأ ق3 ه ره 0 قاع 3

 ٠ هباطخ : 0 ىدختتو 31 امك ىلا وعدي كلذ 0 قف هتملك ىلعاو

 هع ا مأا تاع قكرال آو هدأ وابتناهوةتنو“ 00 0 ولف

 لعاب ٠ ه رهاق املأ ة هد لاب ٠ هرهأ ايلا ه زحمملا كلا 8 مث هاوعد ةسلقملا

 لع دار اي ٠ مايالاو هيا ىضاومو ٠ 0 اوعالا نا د روهد ا

 اللو ٠ ةهدشا لإ نيركشملاو نيدحاملا ديادش ىللعو 0 0 لا. هدملا لوط

 ةنمز الا يف ىلع أمو ٠ ءاهبو 0 لإ هع ةلامتمالا] راركشاااهديزر

 ىّتح ٠ لفعأا قدام ل || نوفأ أ كلا حل لا نع ة رخآتملا

 ىزشلا 4٠ تن .>تعل سنس ءا هتانآ 20- 4يىم ى ياو هاشم .اعالا ع نم ا

 د عفصم تس رثنلاو ملظنلا لَه 0 أهمل عممج ْ لجرألا

 وا هيد ف بعض لجا نع 6-5 اذاف ٠ عصوف لك ىدلو ةياح 13



 ةدراللا ع زوعلا " 65

 "00 2 ق راوع مسذوا ١ هاوه ف ةقدلزوا ٠ ةنقي دوعاف دوخ
 مكباو ٠ دأبتو محفا ٠ ماظنلا كلذ زجسم ةضراممو ٠ ماقملا كلذ ةمواقم
 : د و ينل 5 والا ن نم مهلاثماو حاجسو هملسم اذه . دا

 "1 وهو .٠ تان بو نار ' اج همعز 7 هه تا م مهنا رتضأو

 : 0 را كلت م مهنع ىل م < اهف ك راف را كنود كلو

 0 تار رغبت 1 ف نايعلا كحضي م هلا ا

 1 و نا ٠ ميظع 7 هللا كم هن ريسلاو + اهنام

 مالقالاو سورطلا عيمج ٠ 0 عيمج هب هساحع تدباو ٠٠١ ميظعلا ناقرفلاو

 01 ماعالا ور وهبلا هنا ز>عم ىذ ف تداباو
 دلل رق ميظع ن م عمج

 راشد لع دا هراشعا وحن نم ةفرعملا يف ريصعقو هلو راذكم لقا

 دحملاو . ءانثلاو دمأاو . هعف اووف ايس ةزءلا هذه ظ

 000 ككاو زاجعالاو :تراطلاوءارطالاو . بجملاو بيعلاو ٠ ءاهبلاو

 0000 اءدالا هلا لصت الو: نابلا هب طبه الو ٠ نادللا هنعرصتي
 يهو ٠ هتازحمم ل-هساو ٠ هتايا لواو ٠ هلياضف ىفداو . هلياوط ىدحا يف

 000 11و نك تلا ع ٠ عاظنلاو ةغابصلا يه .٠ نآببااؤ بولسالا ةزيسم :
 ريزعتلا ةهج يبه ٠ تادرفملاو كلل اونارن له: ,تايكلل اولا وقال ئه

 000 10الف مروا اما: تايجلا ياسا نع رظنلا مقيم هب
 قياقدلاو قياقطاو ٠ ىناعملاو رارسالا نم ىنابلا كلت يف اه كا فاانكلا

 طاحا امو .دراوم اورداصملاو . دصاة او ضارغالاو . فياطالاو فراعملاو

 ا لاعب ديلاو نايبلاو ىناءللا تاكشب . عيتلاوأشلا ن ا

 لهذتو لوقعلا 0 10 تارايعلاة تو وعل اعتب تاق ل

 0 تالف ذأ لا كان اه 0 سوءورااأط كا وباقرلا عض كانه ٠ سوفنلا



 ةا/ 3 ,لاوةحاصفلاوقالخالاوموا ءااداوم نمير كلان أ رقلا + 3 00 ا اميف

 عماولو ٠ توربجلا ةبيهوتوكلملا ةَيه كانه . رماوالاو يهاوثلاو
 ةمظملاو . هزهلاو ةّرقلا كانه . سنالا رضاحم علاوطو . سدقلا رياح

 دعولا» دملما ناقرثلا دحملانارهلا  .ودلاو ا
 ٠ بيدهتلاو ةيفصتلا .بيدأتلاو م كعب تت .هرئااو تيغرتلا ٠ 1 عوأأو

 : مقئلاو ايالبلا ٠ مسلاو ظو م مكطلاو لاغ الاء ةتلاو دعبتلا

 م اناس اب الا ياذل عيقد» مدزلاو لا

 ٠ نيضرالاو تاواىبأأ لها ند٠ نيماذ ١ لحا 0 ىنالل و ا ف

 .طباود ٠ تاموامملاو ملعلا قاطن ةعسوت ٠ تالوّتمملاو لمعلا 0 ظ

 هنلالا عيارشاا . ةاساوملاو ةورما فطاوع .ةاواسملاو ةوخالا ىرع
 .هيليملاو ةماعلا ناتمكيللا «هضايرلاوب ةيعبطلانونالا ساس

 . محازعلاو قراودحبتلا »ا جلابراونا قياتج .دمسو ا 000

 ءنيقلا نع قدها داخل ع ريخستلا ٠ محالملاو تاب ل

 ةايجاتملاو ءاعنلاباوبا . ةاسنلاو ةدامسيا بايسا١ بير

 اهفهلائماو لمرلاو رفخلا,. ناعالاو ةفرملا قياتج٠ ناديبالاو 000

 00 هرم ءأ رار بم الا كح 0 فورا عب عيدان تا

 0 3ومرو_تاراشاتك روك د نحلم : ا فر

 ا ةءالمو ٠ هلعاحةلالجو ٠ هلياق ةسافن هسفنل - مالك 8 كلذ

 ب هاق مالك هناي . كوكحشلا حيربد نيح ]احيميو ءهب 0 ةدشم دوفنو

 هماخفلاوةببحلا باها لم ءاذ . كولملاكلمو نيطالسلا ناطلس وه رداق

 ةينرعلامواعب ٍةْفرعم ف ] نم كلذ در كل اوم 0 وشجيف

 ءهعملب ولو اهثم ءاضتساو ءهعوجب ولوراونم قاذ نماش هد 0

 نيذبا.,هئنارصنلا رابحاو> هسيسملا "يلع ٠ قاعدب صقلا و . ينادنب دصقا

 )0 ج١ 4 ( مالسالاو نيدلا)



 اهزادعا هودو يفرظنلاو نآرقلا تيا ع 8 رظنلل هل تي ؛ ©

 رتاث اهديارخ نماوأجو ٠ !راهناو لوادج ةيدرعلا نم مو.لا اورجف

 اوءاجو ٠ اه 0 نم دراوملا رقاب طحملا اورجاو . اراكباو

 كلذ 07 لا 1 را 0 نم نيرحبلا عمج يف طيسلاو طيسولان

 ١ ان 3, ناو ٠ + اهتافل وم نم ةيبرعلا يف فول الا لع فيني امن

 ااا اال. كاع فاعنألا ةمئذيالا -:لثاق" جهنم دحأو لكلو
 نيد ةمذي الأ. ” لاو د سرج الا . كلا لياضقلا تن ةققطاو

 00 0 او ملعلا فرشب الآ ٠ مك دال لا

 قرع ا . هيدالا ةقالب الا ٠ هيرصعلا ةعمأ الا لإ . هر 2

 ةينأ اك ةنما 0 الا هرخكلا دع ا ةادحوب الأ ةهيمار

 1 مظعملا م ا الا ندلاو ندكتلاب لآ ققلاو ناقرعلا آلا

 الا م امتلاو ماعلاب الا ٠ يناقالا لكب الا. ميرمو 0
 هلا كاع 0 ا لجانالا 0 الا . سد._هملا دجسسملابالا ساوب

 نيع نعةدصعلا ةباصع تعفرو ٠ تءطتساامتعجارو ٠ تماطتو تعلاطام

 0000002 كتيولم يف ىلا كلطو فاصنالا ترضحاو + كتْريَصَي

 ا 1 نيب كسار: لمأتلا يف اًنضاو . كاع وا ناك كل ىلا
 كام يمابأ ضرااي ليقو ) ىلاعت هلوق يف ارظان . الاجم ربدتلاو 0 ف

 (نيماظلا موّقلل ادعب 5 ويدولا لعتودساو ١1" !نَس دعو ىعلقا ءامسانو

 (000 00 1 مث .اماظن دتع يف اهربتا 00 / 00 و اهراقنا

 )0001 ا18 ام١٠ ىرت اذ امو عمدت اذامرظنا مث . اربختو اربخ اهف رعثو

 يفام ىلع ٠ رقحتسيت نا نم رّقحا وه يذلا فينطلاو . ركذي ال يذلا
 ىناكو كلذ كن ل دومللا نم ةحيرقلاب امو ٠ دومألا نم نهذلا

 ” او ازور دو ةتخاضرأألا نع ىفاحتا نإ رم ٍق

 )ح01 ذا ا ا أذ انذذ1 ]| 00000100 |

 7 0111 ااأأذأذذأذأذأذآذ]ذ1آ*آأ]1]ذ#ذ]ذ ] ذ]ذ ذ] ] ذ ]ذأ ذأ حك"



 11 ميرككلا نآرقلا نه ذاجعالاو ةغالبلا تايآ ضعب

 طال ا سحاو.هزملاوة شرا لثم ىنييصي .و<منغل ا ينبوتت
 ىفا٠ىلا تيهذولو ٠ ارير اه كلام فا نا ىلا ردف ٠ اريمعت هثع

 زاسمالا وز احيالا د :م ٠ هرهأم ةامددلا ٠ هره اءأاةي ,الا هده ص وصخ

 بكرتلاومظنلا ةحاصفو . بترتلاو عيرفتلاة غالب و ينابملاويفاءملا فرش

 تا وزالا ينتزجا ال .بيلاسالا ب يارغو عيدبلاعاونا نم هيلعتلمتشا امو

 هعاضيل اكلتلجو ةعانصلا ةربم انع تماق دقو .تادخ لا تحتحا لب

 ناس ٠لب ا> هسفنيفناكناوا ملا هل ةفاضالا رربم>و .٠ ٠ ليلقا 0 وهر ظ ريثكم

 عض بأ ابكلا كلذ يف .بارضالاو رياظنا اظنلا ةعدعدع لا ةيالا هد

 0 هيا درا 8 ككمع ح رسسمو ٠ هتانيب نم تدش قل كرظن

 الا ةيآ نم مهيرن امو) هقيمح مدقتلاب نكت مل نا ٠ هّقيَمش كلتل اهدجت
 وا ةبا نم خسف ام)و .٠ اهنع زاحعالا ُْف هكا وأ ( اينحلا ند ا يهو

 رظنا كانهم باد تا تو م امو ( ٠ اهنم ريك ت كل أهدت

 ادا وسلا 0 3 يل | اهيا اي) هلعو ٍلياق نم م زع هلوق يف

 م4 اه ناو هل اوعمتجا ولو ًايايذ اومل# نأ اكاد نه نوع 0 ني

 ”قحمللا اوردق ام,تولطملاو بلاطلا ةنهضهنم هددت الا ا
 لزنا امددع . افلا نا هللا ناحسو ركاسا (ةرزع يوت

 5 ا اذامو . هردقلا ملق ىرجا اذام يردا ام .اف 0-0

 بباشلا هذه ا .٠ هوطسلاو 3 ا || حول نلمخو فرح 5

 ام يردا | ةتيلاسإلا كاناظو 7 ٠ تك اولا كلا عدبم و

 : ىقنا حالما ند 5 يا ناو اوقا كرولا ص باق ياو: اهغاساو

 تا ماهفالا تزجعو .٠ بابلالا تهانتو . لوّمعلا تهات ءاهغالب

 تعنتماو تاراصا|تعطقناو٠ نيعالا تشعاو . نسلالا تلكو .ماهوالا



 هع ركل ألا كلت يف تاككنلا ضعب ىلا هراشأل 3

 ىرت 7 "1 اوه قاتعالا رع انكتات : تاراقأالا
 سالب ةيقعو ءاعدلا ةئجاذمو ءادنلا مومعي اهلالهتسا ةعارب ادتبا فيك
 هالكلا رذص يف اراعشا ٠ تافتلالاو عاتسالاو ماع دوو لإ

 وهل بير ُخ اق ٠ برع ءىش كانه ام | : مارملا 8 عؤرشلا لقو

 سيلفا ل يكاد 0 كيا شيعواماو ٠ هبارغلاو بجعلا نم ٠ باث

 000002 ال1 واود قرت نا ءايق ناذلولا زذي اندهعارتا

 فنيكو هضن كايد 2 عد مهلكم ف ةواخملا .٠ ةعاطلا نؤدامتدؤ ةداعلاب

 عفص نع زجعب لاح يف زدعااو فضلا نم وهو ٠ اعذن فا 0 هريغل

 همتتلا كلت ىلا رظناو .تارشلاوماوغلا سخالب :تاناؤنللار غضا نم

 000007 ا دان ( هل اونسجلا ىلو) ىلاعت ةلَوقنَعَو : ةميللا ةلدكتتلا لب
 01| ٠ اكللذ ءاراو اه ىلا رظنا م . ناحتشلالا ةلو نتللا هلع قأيأل
 قالاكلذ ةدايعيف . عيظنتلاو مهل عيرقتلاو ٠ عينشتلا يف ةدايز هفلابملاو

 ( هنم هودقتتس ال امش بايذلا مهباسل ناو ) ىلاعت هلوق وهو ٠ عيضولا

 نم وه امو ٠ مهتناهمو مهزجع نع فشكلاو . مهتناهإ يف ةياغلا هناف.
 نادملا تزرع ف قرت 00 عقاو ا قوف وه يذلاق ا رغالاو ةقلانملا

 لل دير 0 يو 9 عراب عيدب ناببلا نم وحث لع
 ةماك يف ٠ لمجاو سخن ماقلا ةكاذف ىظعاو . هعاظفلاو ةعاتشل ١١ يف

 عر مث (بوا ا نااطلا 0 وع لاق لغللا ترد اهيَرَع

 ا 0 اندكتلاو . ةلئاخلا هاا كلاتريوشت نم'قطرتلا انتا

 ا كرا نب لوتلا 0 وا ٠ هلطاب تادوعم اهذاو اهتعانشو

 وه م رعمو ةمظعت نع مهر وصقو هتعاط ِف مه ريضمتو هن ملهج و

 00 و ه:مظع تاج لايف 5 هناتغ 2 _ ع نم ىعدشيا م لع و ٠ 1 با ْو



 4 هنيرشلا ةيآلا كات ةدذار ىف مالكتلا ةمعن

 لوألا مالكحلاب اهقاصااىلا ؟رظذو ( هردق قح هللا اوردق امو ) ٠ هتماك
 هلياقملا ربظتل فطعاا فرج ىتح هشبو اهنيب لصفي ل هب اهطابترا ةدشو

 قمرا نا ىلجتيو .قرفلا حض و٠ هثيامملا نيمثو

 |هفعضو ىلاعت هنود ' نم تافو.تملا كللثوحع زابظأ وه نا

 هل ةزدلاو ةوقلا ديكضات كذب مالكلا ماتخ لسحينا سات ابتمضإو
 هتمظعت زعلادف ماتا نا ا 6 تايه

 كءوامنثمظعو كغوالا مهلا تزعا 0 ل هللا م1 5-

 كدبعاو ٠ نس ل او 6 ادحم كيلع ىب

 انهابج . مالكلا ةّقاو ءاغابلاو ءاحصفلا عيمج لب انا امو اناو٠ ا 1
 قنا هداو اناعاو .٠ اناعذاو افارتعا ٠ مادقالا عضوم كنان ' ال دوس قف

 انز>عا دقو ٠ اهاوسام سآف هأن و ما أهابازم 0 م كلذ ريغ

 يدو ناايكاذو : اهتحاصفو انهتغالب ردعمو ٠ اهتياظلو ايصاوخل اننا

 لتعلا روط ءادوو رشبلا قوط قوف وه يذلا رءالا نه هتعمس كّلمل ام

 عسّتي اي 7 هتاخد 0 . 0 م هب رالا هده لاكقا روحا و

 هللا رفعتساو ال <يغالبو يده ىصقاهاندا غلبي هلو فارخ 0

 يدك :قانثف يد 0 ما هم 1 2 ةيفعتساو
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 2 6 تدحل 17 . تل لاو ٠ تاو 6 0 7 0 طاو

 لعاذه ارينا م رولا : ناكرب لع ةشارئاب تدحوو(١) ( روس 0 ىلع

 3 م 5 ا 0

 مخل نأ نا نيا نمو ٠ قرتحت نان كارخا أما قرت# نإ

 (ق)جارسلا لعاتفاهتيكنلا ارنا دحا و مشا رئلاو اننا
 فاو فورعم وه ايك ناكربلاو كلذ مام ماقملا نال أريح ثينأتلاو دار فالابامهب انج
 رائل أر فلك رابآ واراغوا



 ا ل اوموا و ىداوشأ |كداه رو. قلازاا كلت دومصل ىلا وا

 ا لا ميه رادعإو هيفامونارقلا ةمظعن اس, نم قرات و قياقرلا

 .همهافمو همطانم فرشو ٠ هميلاعتو همولع ذو

 * هسفن ىلع هانثو نارتلا #

 طوليا ةنر نع عرفو ٠ هبملعلاردقل عبأت تعان لككف ل 1 0 نأ

 ىلاعت همالك نا ثيحو ٠ هتاذ هنك ىلعءالط لاو . هتقمح ةفرعم نم
 هثودح يف فالخلا ىلع ٠ هلاعفا نم لءف وا هتافص نم ةفص ٠ هلالج ناش

 هقيرطكواس ةزيجولا هذهيف انتطخ ن ءالو «هتمحت ةدصي انسل اب همدقو

 هاكر ىلع الاو هتاذب ماع ءلاب د رغنملا د لا حضاول 1 للان مو

 هدايز اذ هك راشملا:هبام نا ٠ هداف ازلاو قيمحتلا قح لب ٠ هئافص

 ظ بجاو أ|هق رعك هللاذاعم طخ فيكن . بزاع كي رعم ن ءناكمملاو

 ا 0 ارباب ت ا'كخمأا ل 5 تعادلا

 ش نارقلا سفن نآر هلل تبعات دكا تعد روط>رطاوخلايف عمطلل ى 4

 هتاذ نم هيلع 0 نو هتأناو هثيدح نمهنع 85 قيل نم ف

 نع 00 لع ىوفا كر آيلو . هل وف نم هنع ناسلاب و لوق الو

 _لجتساذكن ود ٠ ةضن نيد لاكبف رعا دحا الوم ةلوخأ نمهلا ا

 ال0000 اذناو ٠ هفرانم فارغا لع فقف كيلاو. ةقياحص فاحص
 ٠ هشنافاو لونها || فيراصت ند هذع تبرعأ اداعو ٠ 00 هن وعن ف

 ب 00000 الإ اودماظملا تودنو < لاكلا فاضواب اًنوحشم هدجت
: 

 اا كلذ 2 وهف نيد | ملاعمو ة ه احن || ليسو ةيادهلا تايسأ لع

 ل 52 > رك

 ْ 7-5 همكحملا ليالدلا همف نا شثر>و 1 نيمملا' ىده هف تيراال
, 1 3 

 ناهرب وهف “ تالايملا هش“ تاالالظلا ملظ ف 8 راجع ىلا < هعقتملا
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 0 نارقلا 3 نوءوس 0 نارقلا 29 درو ام صعب

 ا مكبر نم ناهرب مءاج دق 3 :ل١ اهيا ايري“ نام رك

 نم هلل هب يدور 00 مكر م مم ءاح دق انييم « ارونمكيلا

 مهيدهيوهنذإب ر ونلاىلا تاراظلا نم نع مهجر 6 مالسلال 0 عبتا

 كا يدلا 1 ين م رطا رصوىلا

 وو ةور دعو هب دل ني !ا 00 لاعكل هلو لا 0 ةاروتلا ْ

 ىلع هلاتشالو < نوحلفملا مه كلوا هممت ”لزنأا يذلا رونلا اوعبتاو
 عيب اكو هم )| ةرادحلا سومشو 2 هغمادلا حيجملاو « هغلاب اانا تامل

 >0 سان ل اهيا اي 8“ 0 “ هظعومو ءائش ناك ' هغياسلا ةحرلا

 نيم وعلا ةمحرو فله رو م ١ فالخ امش 1ك وم د ء أح

 هن ا ا ناعما ىدفاو ع 0

 م 1317 كتبا انكتا كيلعان هو هناش لج لاق ' نيربدت ا هللا

 5 1 لكل ايدل ل11 عرج © نيلسلا يرشد 7 ىدهأو

 نينم ءوملل 0 مرج الف < ءاينالاو صصقلاو لاثمالاو 3 فيرصتو

 2 كا نم ل 2 ءانتونادهح ون ماتا 0 0

 كارا 0 دقلو اراض ألا خيملاظلا ديوب الو
 نارملا اذه ىف انف رص دقو اروفك الا نسانلا رتكأ ىق 03 00
 نايدبهتلزتم ملظع نعنابا و 1 ال د يش رثكا 'نانالاناكو رس

 0 ر ليزنت 0 0 هبل 9 ىذلاةناعل و هيلع ثا نمو هب 0 نم وهلزنم

 م ىلع 8 0 اندر لَو نحال

 .زاجع الاوةغالبلا يف تهباشت ثيحو * نيلآلا ربز يفل ةناو نيبم يبرع
 هن لوقلا نيل نشك 1 زا<الاو ةعاربلاو

 عشقت انس اهباعتم اراك كيدللا نسا لن شاول



 نادل كاش ميظع « تار يلام 4 5 ١

 كلذ هللا 17 دل مهب واقو مهدواح 0 م 6 ر'نوش# ناذلا دواح .هنم

 ترد دمو 5 داه نم هلاف هللا للضي نمو ءاشن نم هد يدهي هام

 ن* ناكو د اهعقاو بصم ىلع هبء اهألا ترودو 0 اهيراج لع هب هم رومأالا

 <ضراءي رابح ىدلا لحما طنا ال وقل“ اطار هلا

 ملا ل هنأ م 0 ةناوإ# * رضفاني وا. نضيف نإ عنتيو

 00 ءانامج واول دس ميكح نم نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب

 ىده اونما ١ ئذلل م لق 0 رمجعا نايا ا اول اولعل ا

 كاوا" ىمم مهيلع وهو 0 فنا ف 0 نيذلاو# 7 ءافشو

 هءفا هي تاع “ هع فمع , تيا تع 14 كعب ناكم نم نوداتي

 هد ع ىلع كاران“ هناع ما رو لاش ا ل ع“ هءوالع ىمس

 ا ٠ داءل كلت لع < هعرملا كلت لع“ هريتولا هذه لع < هلكباشلا

 000070 047 ن2“ 0 رهوج ةلج نع“ هرمأ ةكصح نع ققكلا هلا

 "يح اكرم ل ىقو أ-.حص 3 سانال هنع يبرضف “ هناع م هربخ

 كاذكل كلذ نإ < كتالملا 0 انا مل ؟ ور كبل نم هناش 0 0

 < عقاوأا نيعو رمالا سفن 3 اللا ما وح تروس بع

 . 0 حابشالا هذه ناسف ل دك |و لفل ١) لروقلا وه

 سجال * تاوم حورأا ريغب < هيصتاملا لك اهلاو ؟ هح لحل ماسجالاو

 ”00 ا لقا لب الك ال لوقتما معن لود كا
 0002020257 بضإئاا بضتملا ناوي اذه ألا ىه نا “ فامالاو
 أهو نا يعستملا “ بهار | نك ىرخاو ةاثل ةنا وطسالاك ةراث

 ماعالا هدايز ”ادا د رش 4 هد ل ال هز اح ال هب وه

 ا ال در حل ال تع داوتيما ولن ةداوا ال

 رهعأ



 16 ةيلعهب لسرلا ءاثثو ٠ ةسفئ لع نارقلا ءانث

 < هروثب ةءاضتسالاب « 5 نازتلاو م ركللا ثاتكلا دويخلا
 قاختلاب ' هسومشب قارشتسالاب “ هسماونبذخالاب < هروح نمفارتغالاب

 هميناقا ىلع فوقولاب < هميلاعت ىلا عوجرلاب < هياّدآب بدأتلاب < هقالخاب

 : يختي د ةاسللا وش هل 'تنشياالا 1 ه1 للاولاد هنت

 حورلا يقلي شرعلا وذ تاجردلا عيفر 3 همفر لب هعضو دقو
 ىلع ىني . ا نان دذاناع م موي قالتلا موي ردنيل هدابع نما ١ رف لع

 هانركذ اهف حرسألاو «راهتلا' دعا ولا شاد 2 |!كلملا نأ يش 0

 هلوقتاوملاة طا ماسالا ذل 'ذ امللا هبوحو اوهباتكلا اذه نا ن

 تنكام انرءا نءآحوركيلا انيحوا كلذكوإ < مركألا هّيسنلظدت لا
 نمأ *اشإ نم هد يدهن اراونا نام :اءح نكيلو نا فاعلا الو باتكلاام كدادت

 تومنلا هذهلا + ما نم ريثك ىلا * ميقتسمر رظارص ىلا يدهتل كناونداع

 هتوالتن قل“ هث ءارقد ديس اهلها م ةراق هينايرلا تايلحتلاو“ه.ئاقرفلا
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 0000 ا ١ دق ودقلاكاذرو < هراوفاي قورشتسلا ؟ را رس ىف

 نيسلاو نيسللا نم كعشم,ام لع“ اريغلا يف .كانلحلاو تاو 0

 كدادمتساو كتناطف سسح ىلعو < كداهتجاو كلساحردقب اهنم كاس ذك

 1 اهردقب ةيدواتلاسف ءامسلان ءاشاالا 9“ نيبملا ي حولا اذه ناف

 رارسا انهو < هئاناو هفرظم هل عت ام دقي“ هئاه نيم ندا
 اذه.هيقمل وملعلف“هبشا ملعل |ااذه ريغب يه <قياقرو راتسافشك لب“ قراق>و

 هتاذ لعهتلالد و4سفن لع كاردلا توعذ نم هيلعلكميتاند را امهللا كد دس

 (فلعسن الح ويه لس ا انو حالا
 ىلع لزنملا هب عداصلا مالكه اع اع غتمِوباًمحال ةنمابي رقن وكر ناداكو ا داعأممو
 هئافاخو هلآ نم يجولاءانما لعوه.لعهللا تاولصهلوةدنف ٠ ريثكوهو هباقو ةناسل

 )ع, 42 5 ( مالسالاو نيدلا)



 نآرقلا ىلع (ص).ىبنلا ءانث 0

 مدقتملا هباتكيف هيلعشلاناوذر ينبلكلا ثدحملاان:خيشمالسالاةثداوداك ٠
 5 ايهيلعمئابا ن ا ل ,ءعىباقداصلا نعةعب رال أ ع نع يفا اكلاب ريهشلا و <نلا

 رطدس رهلظ ىلع م 6 زاو “© 00 يلا كرو لاق لاق

 0 رثدو ل هذي رأ 4 او ليلا ا دقو 6 عدم مكب ريسأاو

 دادقملا ماةف لاق“ زاجاادعمل“ را 0 و ا هد كب كابا دو «لاطر ولك

 رسبت !| اذا ا عالب راد لاف ؟ةنديملا 00 م9 هللا ناسا ١ نام م '

 )0( لجأ مو <عفشم عف اشهنافنا ارم كيلمف ملأظملا لبنا |عطقك نتفلا مكياع

 رأتأا ىلا مكان هفاذ هلءح نمو 5 هنحلا نما داق ةماما ةلعج نم 2

 1 لصحتو نأ اسو 10 43 تاتكوهو 1 لييس ريح لع ليلدلا وهو

 ماع ةنطابو “ مكح 5 رهاظ نطو روظ 4 1 لوول س “ل لصفلا وهو

 هساحبع ىصخت ا هموحبت لعد مون ل 0 كي ةطابو “ قا هرهاظ

 فرعا ىلع ل رادو < نيكل ا انمو < فدا حبب أصم ِهق ؟ هيبارغ 0 الو

 ند جني © هرظن ةالوصلا غلبملو 6 ردد لاح لجباف “ ةئضأا ف رع نأ

 ىاشع 3 ريصمأ أ ناق ةأمح ردمصلا فف نم صلخيو ء(ي

 5 صنئرتلا ةلَقو / صلختلا ه0 مكيف ا رونلاب تايلظلا 2 زيجات

 هيلع هللا تاواص ا كف لاق أ 5 هللا كا اوبال 2 ْف درو دقو :

 0 الص اناذ و | ا كداتمعا ا حشمت هثي دح 51 ثم. 85 0 هاد

 لاقو «بارنتلا 2 هع كاكا مهفو * ملعلا خيق 8 اهف“ 0 |١

 ارجاذو ل هت ارنا شلل ناب: ملسو هاو هيلع هللا لص 0 :لضز

 عاس ليقو قادص» لدا :.مصخ يإ قدصم لحامو عفشم عفاش كااررقلا م ايت ثار
 هل عفاش هئاف هيف اع لعو هعمتأ نم ا ناطلسلا هللا هد نس اذا نالفب لحم مه وف ند ىدصم

 ىهتنا هب لمعلا كرت اذا هيواسم نم عفرب امف هيلع -قدضمو ةعافشلا:لؤبقم



 "ا ٠ بر 06 ناكرولا كن طا يف 5 عماوجتل ٠

 أبنو .مكحلبق ناكام نيو 0 انو : ا الببغمو كل هدا اان
 وه. ةيباجع ' يطمن لوا . كدر م وط ةقايالا مكعب امامكحأ و 1 كعبأم

 ايطاخنو مارو - هال يعم ندف- “ قدص هب لاق 00 لزهلاب سيل ق : ! ولنا

 ذاع هب كس نمد“ 4 ريل هب ل نمو 0 نمو“ - جلفوب

 مكتح نمو“ ل لى هزيسع نمد قلل هلا نمو 0 هرم رص .يلإ

 متنا المال اذ كهنمنلل ير ود ين 0 وطرثللا فجل

 ةعبنأ.ب نم. ةاحنو“ 4 كنا نأ همصع' < عفاتلا ٠ ءافشلاو “ ليلا هللا لجو

 3 نناميقك قاخيإل وهدا عع يضمن الو“ 1 بتعتسف عيزي و6 8 ويف ونبأ

 نع وعدو ثمل 8 نع كيناش / كلر يدعي َن لهاا واتعا ٌٌّق هاور هفاطنو

 1و وا لأ تك هادو نسف ةلهانوا كلا وسرأت لش لاق (ع) نع

 هيدينيب نم لاطابا ايلا هيتأيال يذلا زيزملا هللا باتكسيلاّمف كلذ نم جرخملاام
 هللا ُهَلَضا:هريغ يف ملعلا نشا فمن“ .كسمت“ ميك نم ليزنت هفاخ- نم.الو

 دوتلاو م يللا ى ةلااوهو هللا ةمفق هديب كش راج رسلان عسل نو
 وه 0 0-50 نم 3 د 3 « مكلبق ن م ربع 4نق“ ميمتسملا طا رصلا 3 نذل
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 يده“ اكعانا | نو ام نا و ]امو قدا تعم قذلا وعاوك لزملاب س للصف

 هسا ع ىدتالو هريعا كر 2010 « هيأت 01 ُ للشر !| ىلا

 ةعابضل ةيرادسو نلامنول نودع و قاملاغملا ءا وكون وسر اهلافداحاخنا ا

 :مهتاملك نم نيثكلا 5 هانم يف عيطسا الف كاثيدحو اهدق“ ةغالبلاو

 كاذ ءاصقتسا دارا ن اذ لكل أوا كلم نع البضف ا هلأ ب ُْف

 ةمو اكو - و ]ءومو 0 1 ةنم عم نأ.“ هأوهسل 0 | هنيودتو

 لهسو يم ب 3 را 7 وف ركاذ ب ذمو يرطا > هنأ زخ يف رض ام ر ا ادهيف ْ

 «اونع اهيلع روعلاو اهب اظلم || دع ْن هذاا تقاع رودشرن 5 م ىلع هذا



 ا ةعص 5 هل نم (لضير) نككم نذل مالك لقن ةيراب '

 ةيانعلا نم امل تامد 0 اتقو اهللع تضقوا الو « ابلط موا و

 اميرع هب اًميصل ناكن او كلذ سبل ةلاصالاب انباتك عوضوم 00 اطسق

 ا اكجاوا“'“ضرتلا ارهوج ترتسم االول ع سعب

 (ضرا)ركب وبا ةفيلخلا لاق < ناونعلاوذومتلاهبش روذشلا كلت نم ايش
 ىلعذخاو < مكسفنا ِهَمن نهترا دق هللا "نا هللا دابعاوملعا : هل ةبطخ نم
 باتك اذهو « يقابلاريثكلا “ يناغلا ليلقلاب مكضوعو < مكفيئاوم كلذ
 هباتك ا وحصتناو « هلو اوقتف < هرون أفطيالو « ةبراجعىنفت ال مكيف هللا
 ماركلا وكب لكوو “ هتدابعل مكقاخةناف < هملظلا مويل هيف اورصبتساو
 0 1 نا انوكتدي اولعاو نارثلا اوملعتإسانلا اهيا ؟نيتاكلا

 محلا نود هضتلاو «<قلاخلا ةيصعم يف عاطي نا قولخي قح نم غابي

 ؛« هلع نيموصعملا ةمالا ءانثو نارقلا

 يذلا . هباقوهدا ءوف لع لزن نهو ؟ هبايطوغ ناقل مدلل 1

 هل انزاخ هل هج يذلا“ هبيارغ ريسافت همهلاو ٠ هبيياجع مواع هيشنم همّلع
 كلذ مهعد وأ 0 ا أثيمم كا اماتك هلعج ثمح هيلع د ضل اذا و

 لها ةصاخ مه“ هدعب ءاقلخلاو ءايصوالا مباعجو < هدنعام نيمالا نزاخلا

 مياضفو مهلاوحا نم :م رطش نع برعاو مهلز انم يف نآرقلا لز رن نيذلاهحب

 “< هخسانو هخوسنمو ' يق ها را ةصوصخوةمومعد تفيد

 هلمصافت عيمجو ©“ هلمجو ههباشتمو ٠ هلام ءأ ها ا و * هخاشو هلاعو

 هتاراشاو هزومرو “ هتاربخو هصاوخو ٠ 4ك راوناو * هلوزن نوءومشو

 هرادعم ميظعو هردق فرشو * هزاغلا لحو “ ىزاا رادقمو هزاحعا ل

 ظ ساتكلاو مهو "تك

 نيمو قطان اذهو اذه اعلام نكلهللا باتك 0



 ا رسفلا ضاع تاب استل رف ه د ورك ن١ الا

 قطانو ريسفتلا ىلا حاتحي تماص ناياتكلاو < رغصاو ربكا نالّثلا امهف

 مهو «لطوملا ا ءادرب ىت> ناقرتفي ال ناذللا نائيرقلاو“ ا

 .ضوملااهيف دح ال اهنودب غوس ال يذلا فراعملا رجوهو ةاجنلا ةنيفس

 الا“ هديبعس ةام> الو “ امهنع ذخالاو |مهبةتلبسمتلاب الا هدسم اك ١

 علك نءاقامو © هن رت تسر ا رن ان ا عمجلاو امهيلا عوجرلا

 < همدوعو اهعازعا قداؤش فاعجاوأ“ هملع ةئيدم بأ مهو < هندسو حيتافم

 يزل اح 5 الا نإ اوف نيرفو ”يطرددلل أمهم 06 نا ثدحو

 يف ممحتو < هبخا نم ةفرعافامهنم دحاو لك ناش فرعت نا تددرا اذاف

 «هيواخم نم ءاملاذذو ئنكلا لك وت نيا نمكفرعاو كنان

 ؟ هقراسص حفصتف < هغاساو كلذ يف ُهدبسا امو « هغالبلا جهن اذه كنود

 ىلع: عمنابا امارظناو“ هفقاوم فق < هدصصاةهادضقات “490
 ريظع نم < ترعا ايف برغاو ؟نيهظاءايق ربا فكاو نار21

 انعم فاصخا رذعت نحب <رفوتو هذ كلذ رثكت دقو “ ناكللاو ككل

 4 و “قاروالا هذه تاهبجةرانتسا ىلع اصوخت ىنكلو 4 - وا

 ند يوشك ن ء يل ربص ال < قاحملا 0 2 ْف كلا رادبإ

 4 د6 يف دجا الو“ راتخا اهف ا لا هحهذ رردو 2

 خلفت « داما |نم مولا عأاهذ “ راشخالاو نلبيللا ئهتنم يف وه أه يلا

 مالسالاو (ص) يبنلا ركذدمب ( ع ) ةلوق يهو « دا ف الاةقي نعام كقارأ

 قطتال ًادون باتكلا هيلع لزنا 2 هلزنملاو ىقلزإلا ميظع نم امهلامو

 احا هثمو « هرعق ا 0 . نرد احارسو < هحيلاسمم

 ناله ربات ال اناقرفو < هاووض ملظي ال اعامشو ' هجن لدا
 < هراصنا مزه ال ًارعو “ هنماقسا دخن: ش1 هاكسلا مدهت "هي انادتو



 .ت:::نارآلا تيعن يي .ةغالبلاا و نم -- ا ص اهي ه1 م 5 3 » . 2 : ىلا

 ا نايالا ندعم وهف“ هل اذع ا انلتختال كاجو

 “هتاطغو قمل" ةندوا و“ هنأ دو مالمسالا- يفاناو“ هناردغو لدعلا ضايدو

 ا الل اساسير نرخ باينفسي ال نيعذ ' "نوقؤعلل .هفؤتت ال رو

 انهنعا دعب هَ مالعاو .نورفايبملا | 42ه لهي ا لزانمو“ .نودزاو |

 : < ءايلعلا شطعل 1 هللا هلَعج 1 نودصأ 7 هاا اهتعيروجاالا هلك 1 < نورياشلا

 0 سيل ءاودوك ءلجلتملا قاع جاو “ ءامتتلا بولقل اًمبدو
 م هتورذ اعدم العم “ هتورعافشو م ةلااةءم# كسل اسف

 < ةزليعتاننلا ل زذعو “ هنا منا ن نأ ىدهو“ هلخد غب أمل اسو. 2 مالم نإ .

 آ00 ١ ةلطض نطالماحو “دب حاضت جفدك هناا نمل اًناهربز
 اكو ىؤر نمل اًئيدحو .٠ ىعو نا اًملعو» م السمن قايد هب ينمو

 يداهلاو ٠ شن ' ال يذلاحصانلا وع 6 هلا اذه و املعالرايوضف هن

 لالالا 5ظظ20535 ليلات افق كلا ال ىف دلاذك دحااو دلع الل يذلا

 ىمع نم ناصقن وا ىده يف ةدابز ٠ ناضمن وا مدايزب هنع ماق الا 10

 نارةلا.ليقدح ال الو.. هقاف نم:ناآرقلا دهب دحا لع سيل هنا اوملعاو
 مك ناوأإلا 0 هب اونيعتساو ٠ مكضناودا نسم هوفشتسأف ٠ نع نم
 لالضلا و يغلاو ٠ ٠ قاضن لاو نفككملا ئهاونعادلا زيكا نم ةاهشيونف (ناف
 هو م هنا هملخ هيا ا الو ٠ هيحبب هيلا ويستدل هب هللا ا أنبا

 هده لاعبا ىلا: :قدهنو ناباقو عفشم وز عفاش ةناان. هلك هللا لاند ايعلا

 اههدجا اعز خس ىنغيفاهيلا ةجاملا ةدش عم نحنيتلا «هينادونلا هتالك نم
 نيرهاطلا هترتعو نيمو ضمعملا هتلالس نمدحا ولكلو» : اع وبش و اهر اهتشال

 . مهثيداحاو مهبط نم مم ” اما للام بيف مهياعو هيلع تاتا واج هل اهنيك

 (ةيتعا عبار. ٠ هضصوا هللا ةلاووب 6 هدو ةلملس اذه. هر أح :مو غهتبعداو



 7 نا:رقلل هيداعسلا ةفنحصلا تثعن

 نبلغ قير« قاما نب يلع” ( ليدحاوبلا هادو لاذمافلا نيزا رقع نالا

 هيداعتسلا ه:ةحصب زوفلاب ةداعتلا كلتانانأل لهيردا | ماو.« ع نم الطب

 لبجهتلا كلذةينأت يه ينأا (ى) دنحم لآ روزي حبلا لها دنع ةفورعملا

 ءاهنيماضمو امي قواخملامالكيفاهريظندتالنا كشوبيتلا ٠ حسفلا ةديجولا

 : نفناك ام هللا ؟ | ا_هواس وا اهيراقي داكي الو . اهننافأو اهسااسا فراثاو

 تدتافدقو ٠ اها و اهم تس نوف دل ون دق أم 3 ايلات ل دعمت اهلاعمد 0

 هذك ناو: يف ةغالبلا يلاعأ قرد .هنلع:تامطقلا اغاذ ىاتلطالاو للعلا نم

 عوجر !او اهفرظنلانا تافةلمطاو 1 تايرالآ" ترةيوبر داريا ةيدوعلا

 -_ رشن دقو ٠ اهملع ىنانث 'و يحدم اسلم ام دي ملال لع 30 أهلا

 غهنا 5 حورشلا نم اهنا «ايلعلا اهتسرتشو»ا اعيرذ ارشن معياع ل

 هب اعد ام ضعب نم وهو نيعبرالاو يلاشلا عجار . اغيمج اهتح اود ءوي م
 ممركلاهللاباتك هب تعن فك رظناونارقلل همتخ دنع (مالسلا هركذ ىلع)
 هب غلب نيا ىلاو .٠ نأشلاو فرشلا يف ةلزنا نياو . هيلاعلا توعنلا 35

 / ( عر هلوق ٠ هدونب في 0 ٠ ةداوقع فيَرش نا ٠ هماسلا كلاداقلابو

 انهن أول يلابللا ملاك ياللى ازتلا لاما وءادممك للو لشعا نعي دم لا
 ىلا اهلقن.نعانماادق ل و ١ انغراس نمؤاساوا!ءتنا :طقتو.ناظيشلا تاغزا نيو

 ٠ اسر ف ام ريغ نم لطابلا يف ضؤملا نع انتنسلالو ءاسباج يبصاخملا
 حفصت نم نع ةلفغلا توط امو ٠ ارجاز مّنألا فارتقا نع انحراوللو 0> ١

 يتلا هلاثما رخاوزو < هيناحع مهف انيواق ىلا ترض ىك كا ارشار ناففتالا

 حش رام كلذلائما ىلا . لانا نعاهتبالص ىلع ي ايا :يلا البا سم

 مهدسلعو ٠ . هتاج مه نيذلا ٠ هقعرأا راونا نم عشو ٠ اياكم عيب أيا نم

 احا كفو هريغو اذه هئاعد ردصف 6ع وه لاق ما“ ةتلجلو هليل



 نإ رقلاو هيدأحسلا ةفيحصلا 7

 - هريغو ةغالبلا جهن هب كلدبشي | 0 1 ل 1

 ! 21 دبع كأ ل هتلزنا كنا مل || (ع) نيدماعلا نزز لاق اق هيطخ نم

 نم ىلع انت و < ارسفم هملع انثثروو < الكم هيداحع ع هتمهلاو “المج

 تامج اهكف ”مهللا «هلمح قطي مل نم قوف أنمفرتل هيلع انتيوقو < هملع لهج

 هلا لع و هب بيطخلادمح لعلصف < هلضفو ةفرش انتفرع و انيولق

 هةيدصت يف كتلاانخ راعي ال قم كادنع نمهنأب ف رتعد نم اناعجا و“ةلنازملا

 :٠ فيرشلاءاعدلاك لذ نمةلقناندرا ام ىعتنا» همي رطدصق نع ءغيزا انحلت ايلو

 نيدلا نمىرت اي و“ م :مامأب نيقيل | ىلع فرتمناال تن 1-5 ناو هللاكحاصاتناو

 ا هرمال امادتسم هالامالسالا دمك هظاام يفا الابت مصعب وجو

 الا نادرا هعيرتشلا مهنا وذ ىلع مهءانت ناباقراع“ مهردقريطخو مهف رش ميظعب

 ه كيلا ل وا: ةديعرلا مهثايح و“ هديعسأ | مهتاجحب ام لع سانلل ةلالد

 مهيلعو هيلع هللا مالس هئابا مولع رشن يف قداصلا انماما هديفح لاقاك

 اولبقي مهانيدهناو“ انريغب اودتعي مل م مهانكرت نإ ميظع سانلاب انءالب انا

 ا كلا ذوب وه نكلو ىتتح نع بهذ“ هيولساو ل لكل تام
 ةيدطلا ةرحشلا كلت نا هم لا ةياالاب» كا يف بارا ال 2

 مهلا نوف رورتلي رهو تكا“ اروزوءالطاب مهفنا ايا ارك

 اا 1 اوزيطت مها طر جرا مهنع هللا بهذا نيذلا تيبلا ١
 وه ٠ مهنع هيكحنو هائيكحام نا تابثا يف ناشلا 2 لوقت ناب للعتلا
 < كنذ نم هلعجمال نا هيف كل يدم 0 اذهو < مهنم مسا نيقيلا لع

 "1 اول! نما يش تابثا كيلع رع ةلاو < كتعذءافص هب ردكت الو

 ديب اهباحصا ىلا اهيفا بسذت نا كنود رجملا ٠ دشأ رجحو “ اهبابدا نع

 2 واكهشفوا ا و اهتعمج ةفياط لك نا مع هللا خأح ييموكللا



 “م 2 اهريغو ةيوبالا ةحاصفلا ىلع هواءونارقلا ةحاصف عافثرا

 ا ةللم.وانةيلتغ ؟.هيداجتالا طباورلا نم كلذ. ريغ كل < يس
 مهتعانص وا مهتلحن ءاسءورو < مهتقيرط ءامعز تالاق فرعا مه < هيداع
 ممالك ن او مهتاغل و كقنرعلد مل نهلا كلذ رباكا لاوقا ريت اولا !اذ

 32 قافكلا نط كاذو “ هنا عك ا هيوببسص لوق اذه هن 8 نوق دص# منو

 اوقفت ا ول اما “ مهنيب فالملا تبثيو مهيف عازنل ا عقينا الا < هباطخوا
 نمراحكحنا هيواساالو' ةف ديب الو مهادع نو 2 مهق ةانتاف

 ثمل“ قبد يف مهل انيرقو <قرعيف مهعم ابرا اذ ن وكف ناين مهاوس

 اه.م اًمماجن اك ناو < هدحولا كلت مهاياوهعمجتو .هذعلا كلت نم دعي

 تباباةلا ىف ل رت يدان 0 اذهو اهادع ايف الخادو “ اهاوس

 نم هائاقن ايف رظنلا ديعنو هيف انك ام ءافيتسا ىلا عجرنو < يراج اراكح

 هتس لمهاو يذلا نع درو ام ضعد نم ىهنقلا عملا تاكل كلر

 ةبانصاو © ةغالبلا نمةياغلا ناك ناو عملو يايا زا
 ٠ هتغالبو نارّقلا ةحاصف فص يف مظتنت ال اهاكلو . هحاصنلا ةلكحاش
 تدستقاو ٠ راونالا كلت ل ع تلاع ناو ٠ هيواسا عيدبو ا زجيعمو

 كلذ ناف ٠ تايالا كلت زاجعا ىلع رتي' لدا يه معن ٠ هعشالا كلت نم
 :ىلعالا طمنلا نم وه يذلا هيوبنلا ملكلا عماوج نم ههابشاو مالكلا
 «للاعتملل مالك ىلا ةتممضوا ةتنرق اذا . هعاربااو ةغالبلا يف لوالا زارطلاو

 مالك عملو “ هروط يف عافيلا كاذ كدناو < هرونيف عامشلاكاذ ملظا هذاش
 ظ هروذش نيب هذلا ن 0 هب هللا

 اني انام س يوسوملا يضرلا فيرشلا اكلنا مالك لتقل ل

 لومسملا هزيسفت ىفاالا قم ةلعاومزارا لع ابان مالاكتما رو لاول
 ليجمع ريغ نا مالمو نقص كلل لس و ليوأ اهنا نا

 يح ١ ١. (مالسالاو نيدلا)



 تاكو 0 قا مز١: ىضرلا تيرغلا ملك هن:

 نم هبىنعملا واخيالفكلذنم مهوتي ام عبمج ناو ٠ هدئازلا فورا ىلع

 ريثكىلا عجريال امم اهلاثماو ديكاتلاو يقتل نم نولوقي ام ريغ ٠ هدئاف
 هب ام ةئم انعطتقا مالك نم هيلع هللاناوضر لاق + لضاف 0 و .لياط

 عواخم ٠ لاّدملا لولحم مالكلاناك اذا اما : هيف انك امل دهاشلاو ضرفلا

 0000110 نيبو هند روجخ ريغ ٠ ةرامتعم يفرط نم انكم . راذملا
 احناح فقوف هما عذق ءاش ناو ٠ احماج حجرخف هنانع لسرا هبحاص ءاش'

 تادايز || 00 "لف. دح نود دحهي فقيالو ٠ دمانود دما هرصحب ال

 امنع عف رتد ةلزنم هذهو ه هحالإو 0 : هادا ورع الاهف ةعقاولا

 مالك ل 3 ردعلا عنتمملا سطر ا 00 رد هللا مالك

 غواب نع عفتري دقلب ٠ هتاياغ غولب ىفدا نعرصاقوهقبس فلخ لصم وهما
 لعا وه امع ًالضف ٠ نيقذحملا ءاثليلاو نيمدَمملاءاحصفلا مالك هلزنملا هذه
 ناكول هنا ادبا لو الفاو . مانالا تارودةمنع دعباو . مالكلا تاقبط
 000 ]ور مالك دسب ٠ هرايشم يف يري وا هزانب قحلي مالك
 هحاصفلا ةةيرطب ادرذنم ناكذا (ع) نينمءوملا ريما مالك كلذ ناكل
 دارا نمو. دهاملا حداكلا 2 هوقعي قحلب الو ..ىكانملا اهلعوجازت.ال
 ناسذلا ىذلا انياتك يف راظن رظنلا معئلف كلذ نم هيلا انرشا ام نأهرب 5 نا

 نم انيلا عقاولا عيمج راتخم ىلع لمتشي هانلعجو هغالبلا جهنب هانمسوو
 عاونالاو سانجالاو ضارغالاو“ اخالا عيدج ا يف (ع) نينم“ وملا نيما مالك

 هذه ىلع 1 أباونا هأ هاب ونو مكحو ظعاومو اتكو بطخ نم

 ردق ميظعل هل نوبلاطلا انا الل مظع دقو هلصوم ةرم ماسقالا

 رهاوجو اهسافنو ملكلا فيارشو ٠ اهميادبو هحاصفلا ب ياجع نمهنمَص ام
 هقيرط ولخو ٠ هتقبط ولع نم انركذ ام عم (ع) همالكو . اهديارفو رقفلا



 مو امهتفرعأ قنرطلا امو ةغالملاو ةحاصُقلا ىه أم

 2 مس س .ه

 دكدحو نارقلا تاياغ ىدا نم ةياغ قحلامل ك ند ادأ هناف ٠ هّتفن رط دارفناو

 مالكلاهنا لع : اهيسنامقاوو :اديلياقفاوو -ااما دا رتيشم,و ٠اس اتت س١
 كلذن ودب كنظ ايف ٠ نيماسملا ىلع ولعلاو . نيراجملا قبسب هانفصو يذلا

 اروثنمءابهدهيلا سايقلاب ن وكيئدلا..ءاهللاتاتانو ءاحصفلا مالك نم
 هلمات اذا 3 ةلاثا ٠ زدعم ند اضيا هانكذ يذلا اذهو٠ ارورغ أبارسو

 يلاعلا . هحاصفلا يهاننملا مالكا ناك ذا ٠ ركَدملا هيف ركفو . لمأتملا

 هنازيم ف لاق 4هد 3 ٠ ةبل أ سف اذا ٠ هباغلاو ىمرملا ديعملا ٠ هورذلا

 كعد ارصاقو ٠ عوبسلا لعد ام اق هيلا ةفاضالاب راصو ٠ هناهر نع 00

 باتكل هئاو# لوي ذا هناحبسنياياّملأقدصا لوق هيف قدصيل ٠ غولبلا

 دي ميكحنه ليزنت هفاخ نم الوديدي نيب نم "لطابلا هيتأي ال زيزع
 جسنلا اف عيدبلا جسنلاو. يف ورسلا حابيدلا اذه نم هلقن اندرا ام ىهتنا

 ناش مع 4و رعم نم 1 نقيل اوم نم يحول | ءانما ريغل ناك نكلو ٠ املا

 لثم 007 ٠ ههصوو هتثعن عاسمو ٠ ٠ هعصرؤهر أاحعا ىلع فوقولاو نار لأ

 ا 0 1 || َْن ابعاو ٠ نأ ىلا ا ه 5 نم 1

 ّ! 0 ا اسعالا 00 قيرط انافق ذك 5 ة 2-55 أم ص

 ع هدو“ *ءملا ف نطل يي اهقار 4 هللا كلب هغالم د 00

 2 رعد همملسلا عابطلا اهفر علو ٠ تت لي سك ؟ الو. كاد رو

 : هزيرغلاكلثتوقوذلا كاذو ٠ اهقادحأب نونعلا اهنيشت مم اهنا اي ٠ اهفاوداو

 ,ثرملايف هاك هرظناا تسحب تاذل| فا ةيغومو.هلسإ
 . هليضملا ةقرشملا مهتاوذ توافتب اهتالاكو اهتاكلم يف نيتوافتملا نيلوالا

 م 3 2 1 7

 ةيهمو هيك هل وصح اعف ٠ هذشملاو ةيانعأا نم مد قبس أم ىصخمك



 تس توسل

 3 ة-اصفلاو 0 ف رم 58 3 أ ظ 0 :

 7 اللا رمثتالف“ ا عبطل | ةحاب ف٠ ٠ مياعت ا !ااهعرزي : هضيلفت

 نم“ هعانصا هذه نيطاسارباسيف ايك«ناليلاو دكعلاو <تمتلاو دعا

 ناعساد ا اة رك وهاك أو ةمهريغوءار ءا ال نم ٠ نمار زاجل -__

 نريثكخ وأ اهرما ليلق هسرعأا ةفرعم نم ْريَعو لهو 7 ال لأن

 ىتسكلابوا هحضااوةماتسالا لصا ىلعو : هحننملاو عبطلاب ٠ هريقحوا 0
 ةنمزالاذ تم سانلا رياس يف اي . ليوطلا دهملا دعب ملعتلاب وا ٠ ليصحتلاو
 نةسانلا ناف . مجنعلاو برها صخاال . مءالاتاقبط ريان نم هرخأتملا

 كان مهنعتشالتدق م ينال اول زذنم . موق ياوضرفت ّةماةيا

 كلت منيع بط نم ت 5 اوف رعملا كلت مقا وذا ة . ع ةعلدلا ةميملا

 اظفلالو ىنغمالءأ ا ةغالبلاةفرعمو ةسرع امل انيالزحرااراصو ٠ ةزيرغلا

 لعاهريغواناكةداجلا ىبرغ .صنا 0 و. تلطلاو سكلابألا
 ازعظاحاو ممال انيب ٠ هنوزخو هتلوهسو .٠ هنملو رئالا ةبوعض ف مفالثخا

 ! 11 00 ةتفيرق قطا و « ةادادغتسا ةدعااثنأ خف ةءاهقا رفاو.ةمآ لكاو
 لل باها ةرمر يفلخد ٠ هنعتمو هياطو ٠ هختنكو هدك ةدفارغ ٠ ةروج

 يلاغّتموا طسوتم وا : لات ءدترم نم مه انف توافزو: منا مبط فالاعملا

 مدافلا ٠ هرشبلا يراغلا . هرلا نلمالا وهو ىناثلا نقلا نم ناكأألاو
 اذهه لباق نم < ثايعلا يلاكعا “< تاط ولا رفصلا < هفرعملا دقافأا < زيبمتلا

 اداب ناكل نير ادع كرم الغا ةهشقلاف ٠ اه ريطؤةرضاؤ.هريقكاو: شالا

 ناكل < كلقن ل هاقتوا < ليقع فراع اما < هغالبلا ةفررغم' يف نئافلا نا
 هده ننرام الو “ 8ةيعلا 37-5 كلتكا و < ا هاطلا هرهضإ لأ لي م

 كافاعو هللا كراجا ةياغلا دنع وهف < هعرملا كلت ان معط قاذ الو « هعنضلا

 تايغنلاعامسو < هبجفملا روصلا كارذا ةسناخ هل س ليذلا 6 وا الاك



 ظادحت الا رمال اذه ةدق رغد يف ساثلا نأ يدل نانتشا ثدعف < هدرطللا

 نينو“ |هكف ل لعة عملا لحس للاغت هللا لذي نحف نيفنصأا نيذه

 نيدتفلا .لزهضع ناسا ىلع هلادتو أ ةيباذلا هذ دمت لوعت إلا لك ١
 ةلوكسقلا غامض“ تادقلاو ةننأم اها ىهتنم ىلا هن يرتنذ ىتح < هنارذلاو

 كار ٍ عضوو «“ ةنامثح نم ةنيضحلا خور 2 نم ناك نا “ تتاكسل

 در 2 كيضفتلا ماتت وعم ١١ هثانغ لضف ةلمضفلا ىلطو 50

 < | دقعو ا ةموق هنلغ دجوام قرافتال نا يف دجو < ىدإ ردو ىوه ولو

 ل ةعف 0 نحو“ انياطخم دوضقملا الو اثيا 5 ىنعملا وه سيلُكاذف

 دأ انو ففيي ىلع « رك انزع سوم ا ةلهازللا: لمتد او .نرماو < هكرشلا دن
 اهني عوملاغ لاو. قفرطلا اردن يف قمللا لح اننجحيو .٠ قيفوتلا قيلاتن هل ٠

 اهةعاشلاانمتريل و٠ قياقطا هب صحمتتو :قرالخلاهنف عمتج وتلا وب ةطعو

 هتوف لنق ضرغلاىلا غجارتناو . ءاشامومويلاوهف . ءاش>فواةنسح نمدارا

 كلذ لغفقوو ينعم ةغالبلل فرع يذلا ل والا فخغلا نف ونه نأ لوقتف

 ولواغم اًظع لانو 0 هيف تءاقو . هنم النا كلتدلتلصحو ىنملا
 (ماسضلا اهتدينوا ذاب نست وانطو ا ريكوا ةايلقازتا طنا نك تامضاألا سس

 كاع هب هللا اذهان ءاضقي ١ اهعضاوه وابن اظفيفاهب ماع و اينادج و

 كعسأو عضاؤ + كفدج عجب | ١ كايدينيب نارقلا اذهو هيدي نيب كتاف
 نفهيف غمجاو ٠ هنط والفتع كدتعدقعاو ٠ كدشخحد شحا و ٠ كدهج دهجاو

 ىتخد ناك اشاو:٠ كيذيغ نين هناف ٠ . هنهملايوذوةغالنلا يفةَرهْملا ن م ةأرث

 . لضاوتلا ةطشاوو ٠ فراعت !|ةنعاد هدخاولا ةع افضل ناؤأو كادغ مهماقم

 نارقلا نم اولبقتساو .كرذخ مهعم ذخو . كرما عمجا مث. فتاكتلاو
 دعولاةامم:. دزصوعلا ىلا ةوغدلاماقم ٠ متدرا رماقم ياو. متلش قل ةطخ ةئآ



 َّض م مك ل 3
 نارقلا ناش يف هسفن ناسنالا ناحشما مخ

 ماقم ٠ نارينلا نم ريذحتلا ماقم . نانملا ىلا قيوشتلا ماّمم . ديعولاو '

 هيناسفالا سفنلا سيذ#ت ماقم ٠ ءاينالا ةوعد ماقم . ٠ ءاينالاو صصقلا

 تادوجوملا نمكلذ ريغىلا .هينا ويلا ىلا هيدامإلا نم اه ومواه وشن ماعم

 تاحسلاك ٠ همضأن رااوا ةيعيبطلا مولعلاب ق "اعتر 6 هضرالاو ة ةياملا

 تاياك نم اهريغو لزالزااو قءاوصلاو دربااو قربااو دعرااو رطملاو

 تيم هيلع سمت 1 نايملا نم ًاناونعو : لوقل ! ُْف اذار كيطعا هولا ٠

 ا ااث وا نرثعملا صصقلا ةرودناياوا نم.ذخ ريغ نم
 هل ىرج امو هلاوحا ليصافتو ىسوم أبن نم هنأش لج صققا ايف رظناو
 تا دف هللا ةملك يذلا تقولا ىلا... هابض ماياو:ةعاضترا نيحت نم
 قحاب: َ نوعرفو ىسوم ! انا قف كّلع ول ولتن 0 لياقن ل هلومد ا-تتفم

 0030 ا اهاها لجو ضرالا ىف الع نوغرف نان ا وب مول

 5 ةاداسسملا نم ا مه“ ءاسن يحتسلو ل نيا حب ذي مهنم ةفياط

 هناحبس لاق ججح يلاقي بيعكتادبهميلك  اوذ نم "وتقل ام دعو ىل امق هل وذا

 ااا رولا بناجا نم يلا هلهاي زاتمو لجألا ىسوم ىنق اأو
 0001 ءدوذس وا رج اهش - ل ارا تسلا نإ ارك هاغأل

 "211 نيالا يداؤلا» ل نم يدون اها ملف لا مخ كل
 ءكاصع قلا ناو نيماعلا بد را انا قادم وما نا د ةريشلا ل

 0000000 31 وماي كتفي لورا ل كنو تاج اهنثك وتمت ءاهار ملف
 هلوقب هئعرفتو نرءرش ىلا هلاسرا ريخهن نيكولا 7 دل نم كنا

 نيطلا ىلع كاف ماهاي يل دقواف رغد | نو .مكلا تملع | ام ذلملا 1 |

 000 11 نم ةلجالا فاو ىسومدلإ ىلا علطا يلعل احرص يب 00

 ياللا مهنا اونظو قحلا ريب ضرالا يف هدونجو وه ريكتساو



 86 ذاجعالا ةفرعمل ناحتمالا ةّئيرط

 * نيملاظلا ةبقاع ناك فك رظناف ميلا يف مهانذبتف هدونجو هانذخاف
 دعب نم باتكلا ىسوم 0 و #8 ىلاعت هلوق وهو هصقلا ىهتنم ىلا

 « نو ؟ دق حلما ةحراو دهو دات" راض كوالا نو
 كلاهما ل م زاولا نمةملبو كيرانلا نم رخو سس

 ضرعلا لادا نه كلل ترشا لب: اهطوم2 كاع هي الو اهم

 هسلباو مدآ أبن نم تبعا ذح :اجذوغو الاثم اهت يذو .اينءاه
 فسوبو هدأعو دوهو ءدوعو حلاصو هموقو طولو و هدورعو يهارباو

 ْ هاا انكزو هسقابو ناماسو هلو !احو دوادو هنئيدمو سمعشو هتوخاو

 مدع امد هتوينو (ص) دمحمو هتيناحورو ىسعو هنا هدو يحيو

 تفذو بأي يا لعو ٠ تلك نضام 00 هان صحا الو ه ا:فوتسا مف

 كيقت لها غمجا مث ادذرم ةركحفلاو ةرظنلا عجررو ءادبج هربنا م
 لقو . هغالبلاوأشب مهل نعذتو .٠ هحاصفلاب مهل فرتعت نمكتنينأطو
 باتكلا اذه اهب ءاج ام ريغ لع هصّقلا هذه كبسذ نا ديز اذا ءالءوهاي
 *نمكانه هاندجو ام ريغ يفاهتظنتواهلاتماي راو دلا هذه ل ةينو ا
 فاقت و٠ كساوح ميل أ ممضا مث.هوطسلإ قى و عسا هوب ىف وةيعاف»ا 25

 صو ق:ىضقاو# كذا اكفا ك كللع سحاو . كسامحو كرعردا محم

 ذخمث كرهد لب كرعلو كاماوعا نب كمأبأ لب ٠ كراهنو كلل مهع
 زدعلا ةةصحكا بن: رهثس نا ةراكلا هللا ىلعو ر قدص ع يفداك

 ةجار الا راكذالا دعك كانه ١ هزاجعاام ونارقلا ةغالم ام كل نيل :

 ْش 0 3 ملا كل دو كانه. يح 00 هلا فال !الاو ٠ هرموقتم

 اف كتانا شيطتو ٠ كنا نو . كاز ا عدصنت كانه علما

 كانه. كام وعا لدتسر كانه, كجال عضخ كانه . كحاحتحا ما



 ْن 1 نم تاياكلاو 0 صعبب تاياعملاو زاحعالا 10-0

 5 لايف 28 530 0 0 8 ىف كلق 58 روع 2770

 "21 هلتراوم ةتوفاهيف انسب: مم « اممآرمو احل انام كلغع ىوقادم انياب
 ةحصب» اريبخاءاطضم دومتو ٠ انابعر ادجتو ٠ انادجو د كامل هي ورب
 0 رقلا اذهلثم | وتأي ناىلع سنألاو 0 تعمتجا ول لق# ىلاعت هلوق

 5 6 | كيلع تيل ول 3 4 اريهذ ضعيبل مهطعب ناك ول وأو هلثع ل ال

 فور و2 تقارفو تعز هحيملا و لادتعالا كلءيط نو ةيبصملا تيلسو

 ا اناا تين“ جاسيلاو ليلا كلل بز اه كلج < تفغو
 نا “ نيقباا لب نظلاوه امو < نيِمض هب اناو ينظو < مبا_منملا كلذ ىلعو

 لصب ثيجب كلاع ُ ةبتشل داكيال للذاو < هلينلا هدهالا غلبي ل سالا

 ا0) 1057 نياسم ندا ةيبرعلا نذل نم تنك نإ < هليجملا تالت ىلا

 ل تو  ريدقتلاو ضرفلا 9 نكلو “ ضاع رصقأب و !و ةغالبلا ةفرعم

 كلا وسو ' اخ وتينج و؛ 00 ها ولا ريوصتلا | لاع كك لاحملا

 فاصنالا لبدع دعب مكمل اف“ كيمدجو كس كناخو < كيفن كل

 ةرهم نم مهنا عاف كنيبو انشيب ا ايوا ناك نا نادجولا ٍدهاشو

 ةديزو ؟ثيعو عقص يا ينو ؟ اوناك لم يا ن يلا اسيللا لِهاو ةيبرعلا

 .نارقلازاجعا تايثا يف نايبلاو ةجلإ ةماقا نا “ 0 وااو ؟ضغملا

 ب دنعو  ناجتمالاو ةم>ارالاب ىه ايا يضتملا ا صوصخ لع

 مهنم هده اًمِيلط ناك هلالح ةمظعو هللا ياو ال “ ناهي وا لجرأا مركي

 ةريسلا نم وه الو < هلماجملا نم كاذ امو < مهيلع دوجو < مل ةايامم
 لعمر امن الو < لزاءتنو مهلم اماسنو < لهاستن مهم ةعاسلا نحف “ هلضافلا

 الو لب “ هروس وا ةصق ةضراعع ف !الير الكوب“ < هّشملا مهتلكل الو يطا

 ؟هتايناك نه ةدردم 3ك لع مه:«يىضرنو * ه رهاب عشب !| هتايا نم ةيا ةليامع ُ



 ما ناش ينزل احل

 اوصاخ هنم | تاتا الف # هناش ىلاعت هل وق لثم “ هلج نم ةدحاو ةلجو

 هناطاس مظع هلوقو *ءةابج ضصاعتلا يف مكلو #9 لياقنم رع هلوقو 6

 * اهاض نوتسي مهنا نويسحي مه وي هناهرب رهب ةلوقو(4نربكا ةييأر اياف)

 كة لا ل 00 مسمي ةعاسلاموقت م ويم هنايبث عدص هلوقو
 ةقالك تلاعت هةر # نوخرف مهدذل اع : بزح لك # هيتاوا تصدقت هل

 هتيلنع جلخ ةاروق» 4 اتي سأرلا لبتشاو ينن مظفا | نو يلا نر

 هناقرف زع هلوقو © هنشاك هللا نود نم امل سيل هفر الا تفزا ©
 لج هلوقو * ايش قأا نم ينغي النظلا ناو نظلا الا نوعبتي نا
 لوا مانتاخ | 5 :يدارف ان متن ديل نيم كبر قع اوعي رعوإ# هنارق
 هناطلس زع هلوقو 6# ادحا مهنم رداقن ملف ا ةلوقو * ةرع

 ةملعع ست طاحا هلوقو # هن نا اطلس يب ىنع كلاههيلام ىنع ىنغا ام ِط

 5 وبتكي مهيدل اناسرو لب مها ركل مسن الوب ما

 ام رظناو هعقوم غيبو بارضالا اذه عضوم 0 ءاللا نم هللا كذاعا

 < ىنم| ليلج نم ىوحج اذ امو « هانسو هرون عشا امو « هالعاو هفرشا

 هيواسو <“ ىنساو هنممظعاو < ىزءملاو ةراشالا فيطا نم ىوط اذامو

 ”تعسو اني رب #9 :هكنالملا ءاعد يف ىلاعت هلوق “ انزو فرشلايف حجري دا
 يو اهدعب ال همحرلا ةعس ةيسائم :ه نسح ر اننا اللعو هد يش لك

 هلوقو * ميحملا باذع مهتوكلببس اوعبت ”اىاويط نينا خا

 0 هلوقو 34 هلهاب الا“ يسلار كما قيجيالو# هلوق ةمظعتنزع

 هولتا ام ديف كاه# ن وكف نك هل وقن نا ماندرااذا:ىشلان رما امنا

 هيل ر» 4« ضاق تناذم ضقلو# < كلا هللا بجا اك نحاول كا
  الوط لابجلا غلبت نلو ضرألا قرخت نا كنا اًحرمضرالا يف شت

 (« ج) (١ : (مالسالاو نيدلا)



 ارد دق غلبت مل يتلا هغالبلا تاك زاجعالا 0-0 م

 ركرق ولوأ نا ( عوكاشم ةلاىرب ال أاوعبشاف) ( املا نفت نأك) ع
 اذهام )( 000 لاك قرف كنا اكف) (كنلارمالاو ديدش أَ 0

 نيذلا كسا ادب 0 !١كلذذ ) 21 كف هلا هت | رش

 ) نما | 5 سلوا وماظنيذلاموقلارباد عطمف)(ن وباقتي ب اقنم ىلا وماظ

 د او“ اهلا ونم ىليع جوسملا نم 0 و “ الاثنا نم ريثكوملا

 ا والو < ءافتتسالاو ويسلا تدقتت الو“ ءاضحتالاو ضللا:

 ضعب تدروا 1-0 تدرؤوا ايف رظنلا كو دو“ قدرأاف 6

 ةفرعملا نءيببصن ردق ىلع يملق هب ىرجام تدرسو “ يلمح ىلع ناك ام

 رك قس الو « داّقتناو رايتحا الو “ دادعتساو دادعا نود نم“ ىلفحو

 لك 0 كو كلا نم ىف رضحام نيا“ هي ردو ةيرد ميظع ايل و ل

 ام ديارطلا ةئيز ليال“ ديالتلا ةظساو لبال “ دماحنلا ةعماج ىه ةديرف
 اهار ول ةدحاو لك « هيا ردق تغلب ام اهنأ ىلع “ هياغلا ةغالبلا نم تغلب
 اا ابل جو تناك طخ”يف'وا < اتع تناك ةلانمر ف ”ناسنالا
 ه1 أهد م ريع لبا 2 اهدصق تدب 0 6 اهدج ةدالق تناك

 "او ةيمرتعا اذاو' هَ :راز ماظن يف نادك ' اذاو < هتحنشو .مالك يف

 ايتذرفا ا ديارفو ل كانهو < هنم الامي تزاهاو < هنع تزاتما

 اذلا ةينس لع يه 2“ تربهقو تزحعا اهدمع ف م ناو“ ترب

 يفىلاءت هلوق كاه « اهتاذب ةّعاق اهسفنب ةماث“ | اهتادلب اهطابتراو “ أتاوخا

 نمانلااهيااي ااي)“ لئاق نم لجلوقيشيحهيف ذ رمال ادددشتو ةمايقلاءويليوعت

 لك لهذت اهنورت موي ٠ مظع *ي هانم قالا فلتر نأ مكبد اوقتا

 اك كج سسانلا قر رتو ٠ اهامح لمحت اذ لك عضتو تعضرا اع ةعضرم

 ع ةعركلا هله انشا (دردش هللا تاذع "كلو قراكتما مهامو



 د 1 ١
 را ريوصتلا ْنَه عود نايسلا نا 6

 عطساو ٠ رمحالا تيربكلا نم رعا اهنم دحاولك ةعيرا وا دوقع ةثالث
 تدرفناول لمملا نم ةدحاو لكو < رهوملا نداعم ىلع سمششلا قارشا نم ظ
 < اهلأعما عم تمظن 5 و اياد ,رمالال وه يع عج هادو اهسفنبثماق

 ىلع هب تءاجو هتقيقح ىلع مويلاكلذ تراوص < اناكشا نيت

 نهب رض وه عا لوقلاو نايبلانأ ملغت هللا كحاصا تناو“ هتلك اشو دركاو

 دقو“ ريبخ م. هن ريمضلا يف عّميام ير اخا يف دوصي“ر يوصتلا

 كراتيلار سى داارخا ريوصتلاو مسرلا ةعانص يف رهاملاو اىدالنابنا 20

 كحاضتملا يكابلاو“هلاح ىلع يك ابتملاكحاضلار وصي»يكاشلاونيزااو يىكابلاو

 هرورس وهل ذ جر دق لعن الذل حرفلاو“هذزحر ادّمم لعنيزللا ىك الاووتتيه ىلع
 كازأكج ,ىتح * ناوصاا نم:يشةووصلا قكتوتيالاد ا
 يغني ينامملل مالكلا ريوصتو « رثكأ الو لقا ال هتقيمححو هنيعبهدهاشت

 مالكلا تاّقبط تواذتت ةهللا هذه يفو“ ساّلا اذه لع نوكي
 هتاماقم ىلامتتو < رحسلا نم ىفخاو < رعشلا نم قدا اتوافت هتاجردو

 تفر اذا كناف هن الاكلات. يف ؟<تاماتملانيسإو تاحردلا ىلا
 كلَتروصو < سالا كيلع تلوهكركشاا اهلع تو

 كاذو < لسالا_بلاب ت تحس اذه ىرتف انانع هدهاشت كناك ثحب“ لالا

 ىلا داعي كاذو ميمحلا 3 لع 0 ا : لواتللو عم املا ترضي

 باذعلاو“ هبودنمنيزاوملاو“ رياطتت تكلا و“ رشانتت فحصلاو < ميحجلا

 ' رظعتي لك < لغاش لخش يف ١ سانلاوهميظع ة ةحضلاو < لياهلاهلاو < لزان
 . نم كلذ لاعما,ىلا“ هيلا: لالا لنا يا فتريو « هيلع يرجي ام

 يتلايه لاوهالاو لاوحالا هذهلثم ناف “ علّطملال وهو « عزفلا عيالط

 كدعت و اهامح عضت ا ايما نادل ىضعت و 1 أاهعيض ر نع ةعص را لهدت



 د ا ام

 نر ورح امو ياكل لاوغانلا ىدو “ قوات ةلكمتلا نم نسال

 تناماق» هيلع هللا تانولنغ لع نيقءوللا ريما انالؤمل نا ثينملا' نت
 يف ىجعلا دخ توفت “< نطخو تاكو . هلياط تالاقمو « هل_فاح
 همانقلا موي لاوها عيمج ىلع هيلع هللا مالس اهبف قا دقو هريغو خهتلا
 اهلالغاو “ اهريعسو اهريفز نم “ هماطلا كلت“ لاوحا ةماع اهف روضو

 * كوتتملا لهذي اه نانو“ اهنا دع 0 عماقمو < اهناربث 0 اهاسالسو ْ

 < لّقملا ةلهذم 6« ررككلا ةييرغ 0 هلا مويلا كلذ 3 زةروصيو

 قاام دحا تأي ايو“ ابيبص اعمد بواقلا اهل يرجتو « ابيش نادلو 0

 اهيفدمالك ” نالغت كلو “ هنام اقمرثكاك املا اذه يف هباءهللاتاو اص هن

 اهذحوتي الاهذه وأش هعيمج غلي الان ىذيذلا ماقملاوانغص ويتلالاملا ىلع
 عيمجم طي ب ام هفاجالا ب ١١ ميظعو عيظفتلاو ليوهتلا نم اهف دحت كتاف

 يف ام عم < ظفاح نقتم را در نك و وما كوع دودوحف تكا

 .ثسحب “ هثاصرلاو 000 هناتجماو ةسالاسأا نه اهتاملك نم ةدحاو لك

 الو < هيرغ ةشحو الو “< هلوذبم ةملك الو < هكيكر ةظفل اهف ىرتال
 هذه لع ردمت < ةملا عمج لب نسال" و مارق نا ىارتأ < ةهير 2 تاك

 كلير نادعيسو © نولاظلا لوقت اع 557 «ردقلا اذه لعىوقت وأ ةوقلا
 تلات ليملا نأ نونرخ اادغن "هز كنق رع لقت < نتوطيصر ادع خرا نر
 ءا رخآ نود ناب وا ثيدح نوذ ثيدحوا هنآ نود ةئان 506 ا

 . ال ام دروا ىنا كتأبنا دقف: هاوس ام نوف هني و يعض نوف 2

 هل رقدلاه ١ ىزكمةعراطاع ىلع حاتسإ امو * يب ىنهذر ود 0 رداسو “ ىف مق

 كرد هوقو سغلاو 6كم لذلا طابو عاسألا ول ) ئاشج
 تاملك عبرا يهو فالتثالا دشا فاتءوملا نماذه (ميلعلازيزعلا ريذقت



 مه جركل تارقلا نم زاجعالا ثانآ

 تاوخلا ىلا اهتز اا“ وتر ةقكانلا نيون فاق“ تود اهنشلب ا هاش لك
 < اناحلو الح تدقااو تنل: اذاقن# كغربا كيتافل اهتدازنا نااونك تالا
 نغزدضراةا: كنز ى ولسا يق“ انانلتواقا"رشا اهنضن دش تندازقلا اذاو
 لكشم“ ةروتقلا ةدنهنا لختم“ ر مشل نماطماو"“ رهتلا د ائتوأ © رمكلا ا ولع

 قنورلاو « هنانملاىلاةمالسلاو < هناضرلاىلا ةنمالسلا عمجي < هرملا نصلا
 يي 0 و “ حاملا قابطلا لمشدنا ديرا ال“ يفاضلاءاهبلاو < يفاصلا
 رثكاو كلذ عمج ناو ةناف““ ليكشتلاو سيرقتلاو “ لثمتلاو ليدعتلاو
 ءامسوا يف اهيلاعتو « اهسفنب ةملك لك دارفنا نم انركذ ام ىجعلا نكل

 هيدن وأ تاجحاتمردص و.هيطخ واتلاخ رنيعن كك نا ماسح ىنَح َ ايد

 نارقلا يف اهنا سمتأ 26 باطخوا ةلاقم ةتافو < باتكواةلاسر ناونعو
 تافتسملاو ميساوطلاو يماوملا لذ © كو تادلكتو © يداك تاي

 4 هذالش ةداوس اهحتضتو “ كانمقلاو لاؤطلا ز زنتلا" ىف تلال 17
 هلا < هنلك ةيلكاهاخ وثو < الصف الصف اهصمتساو « هنآ ١ اهريدتو

 تزرع هأوق كاذو <« ىلا رعخ اموحهرضحو * يركف ىلع ةعاسلا رطخام

 ينذلارفاغ < ميلعلازيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت محن )هتاملك تلعو هنايآ
 ىلاتنا (ريضملا هللا وه آلا هلاال لوطلايذس اّقعلا ديدش بوتلا لباقو

 كو < تيعوو ىلاعت هللا ءامسا نم تظنح م اذه كمورو هذه كتياغ
 لثم مظن را ه دحال تدجو لهفا م كءاؤؤام هدأ دعت نم 9-57

 : 3 ىناوثلاو ءاغلملا لثاوا نم عرابل تنفقو لدو ' ررغلا ١١ تانك

 . ىاعملا ةيرخلا ظافلالا فنشم نم هفي رثبلا هب , ايلا هذه 42.2 مانيش عمجيام

 وا ءاعدوا هبطخ وا ةجايد يف تا ريْثلا تارقفلا هذه نم ايش دت املكو

 ءاوسنقا اهتم اونوكي نانودغبالا اهبايزافكلذ ريغ وا تاجانش“وأ هبذن



 7 نآر هلا الا را ف نوع 0 ْ مخ

 0 تناول“ عادبالا ة ةلاضفو “ عارتخ الإ 3 ةقياس 1 اهاو“ اوسنا ابلاو

 50 ديدش بوتلا لباق بنذلا رفاغينعا «رقفلاهذه راردكت ريثك

 اما هاميزمنمو 0 ددم نإ : ابدع :أ مالك يف كءمسىلع اهيلاوت 2

 اذهو “ا هز احعا غيابو اهو م عيفدو < اهانعمروغ ىلا ت ةتضتاتال طرف

 ”000 ا رجعو زا عارعابو © متانآو نآرتلا ديارق شكا يف نابثلا وه

 |3000( 0 قرانا هرنالا اذب دجاولا تصلااذه يف:لخادلا
 هاهبو هتجيب + هالت وا هيلع لت 0 توغل نكي 4 هيبرعلا ببلاساو ةغالبلا

 ليثاكو * ِهَمِياَقَد ليصافت نع لفغ نأو “ هس ب تين دمر هعورو

 00000006 لوقا اةنوهتاز حما نم تصاام يردا امو «هةياتح
 ا 7 تدخلا يح تاواطتو اهيرغو ضرالا قرشاهب قرشا ئلاهتانا

 ا بايو“ هئارلاو زاجعالاو“ هفالبلا كلت نا نسحتأ,”لؤطلاو
 ١ هلع ةةاموال ا“ هتشنم ةشموال“ ةبج نود ةبجوا ماّمم نود ماقم وا

 ال 7 هز ر>و ٌةمصو 1 هلئاص نم ةلوصوال “ هز عو 1 نم ةدءو

 ويدعو هو 00 د ياقة هسر>و هظفح نم ةسار>و

 نه وه ا! مدقو بانت نك لع 007 نم ةعقرو ال “ 00 هقارش نم

 نود ثا وا ا نود ماقم ْى هللرخلا فاتخت يذلا ؟رثيلا مالك 00

 ردقلا داى ا هأمج ع نم ةدحاو ةلمج ليدبت ىلع ىومت يذلاب وه "لومي ثا

 فرع نه فرعتو 00 ءانرعشلا نم عاش ن ند رت هللا كاعربحتا امه

 اذهدجت “< نيمدقتملاو ةيداو او ؟ نيمرضخملاو ةيلهاجلا نم < هرما ةغالملاب

 باتعلا نود “ ابشن اول رغلا نسحي كادو ' يوب نود حدملا يف ديجي

 هب مدر ناديمو « هيلا نيا دقم) هب فرع زاشذإ 7 7 بيناَتلاو

 _ ضعبف * هزايتما ءاأ ايلا ةديأ لص يف دخاو؟ هز اذ هلا قبس ناهرو



 م0 ماظنلا لالحنا ةّنلظم يه يقلاما را ولالا لصافت وماكتحالا نابيفنآ رقلا ةغالب 5 سنع ىلا ضب نزلا ا

 هريغو “ بيشلا لال دحاوو «ءانثرأا وا ءاحهلا قرع ماو < ءانغلاو 6

 تدك مهتاماعمو < ف ا ةغاانل | ف 2 را تنأتلاو نيبأت ا ف

 و فهر اذا ةغدانل و 3ك اذار كلا ءرعاف“ 0 نوكوشاا

 ' اريثك ةلمحلا نءحورألا فوخ الولو < فغر اذا ريهزو “< برط اذا

 انافدواق تحتك انو مالا كيب كا ريال المكلا. رك ا
4 
 1 و ماو *“ اناعتمالوف و نا انك دعاشمو ريغ نعو * هين

 تراكم “ليكاو 3 :: لغ هك ميظعلا ناقرفلاو «مندةلااذه قيدحن

 . يف هماتثو““ 0 و راذعالا يف اهاثم “< رابخالاو صصقلا يف هتغالب
 تره رتلاو تيغ رتلايفهماقم * ديحوتلا لحستو كد نقلا ىلع جاجتحالا

 . عيارشلا ناني يف هلاغ“ مالكا للاسا رياش يف هلاحو < نغولاو دغرلاو
 8 | لالحنال ةنظم يه ىتلا < مارإأو لالملا لصافتو « ماكحالاو
 هلاك[ يف ذأ اطنءاكحا ظنا“ ءاشاتو عتوائاشيو“ ا

 32 يخلو اد # “ هرهق العو “ ه رم دفن هآوق 00 ثا روبل ا

 نونوملمت  نيباكس او +ا نم متمَلع امو تاييطلا مكل لحا لقمحل هلأ
 اوتتاو هيلع للا مسا اوركذاو مكييلع ل ؟ىاكق فا 0

 عطل سس ديف" حف انامل لك نا دعي با للا عيرس هللا نا هللا

 للاتوتل لهاا امو رزقا مطومذلاو اعمل مكبلع تمم رجا كلامت هلق

 هلوق ىلا كَ عبسلا لك ا | مو ةحضطن 5 ةذوكولا اتا

 ع زع هلوقو * ميحر راوذغ للا عاق 2ع هل ف طاع ' م 2

 . انهن زاك ريخ اهف مك ثلا كياياك ل مكل اه انلمؤ ثدنلاو) هلو

 نكلو اهأ؟وامدالو أعم ولع هللا لاثي نل) هلوقولا ) رثعملاو عنا ملا اومعطاو

 0 01 ادهم ع هللا او ريكبتل 6 أه را كلاذك مكنم ى وقتلا ةلاني



 هزاحعاو ةئغالب ةفرعمو مالكا ايازم ىلع فوقولا : مم

 هنيظمت و هسدقتو “ هعرحتو هليا< يف كلذ لاثما نم ريش لا( ةيحملا

 لوطيولاط دقو “ هنهاربو هحححو ٠ هشبأتوهعيرتتو “ هميلعتو هداشراو

 < دارملا انغلب الو ضرغلا انيفوتسا ام اننا ىلع“ دادعتلا انيلع

 زيبتو مالكحلا لضافت ةفرعم ىلع كفقون نا دصقلا بلو ةيغبلا ميمص
 فرك ءفوقولا ة>حو “ انافرع هب ٠ لبتو “ انايع كلذ ىرت ىتح هايازم

 مدت نا هأهبو هعبمو < هاورو هقنورو « هاهنو هزاحعاو “ هالعو مالكلا

 ( اروثنم ءايه هاتلعحف لمع نم اولمع ام ىلا ائمدقو ) ىلاعت هلوق لثم لع

 مسوق ىن داون :ا اذرح اهب ىرت وا “ اوث> اهيف دجت لهرظنت مث

 يف رظنا مث“ اوذع هب تاركلا ءيجي نوكي الو مالكلا هب قلتي الكت
 0 وتو “ اهتافدارمربسو « اهتاوخا بلطيفرسو اهنم ةملك لك

 الضن“ هن الا كلت اهلع تلمتشاىتلا اهتفيدر يواست ةملك يلع رثعت نا يف

 ةحارصض رغلا ىلع ةلالدلا لقنللا ةلازج ف اهتيثتروا اعبلع ٠ لفت نا ن

 الع كراظن لمجاو افرح افر بوب الكفل النذل و هماك ةملك اههيغصت < هداج 0 وأ

 - (انمدقو )هلوق لثم ىلع مدقت اذامىرتا ؟ اةرصاهف رص اوادقناهدمناو “ اذقو

 6 ناي < ضررا! لص يفاعزواسيو © ىنمملا رهزوج يف اهقواسي مب

 0000 ل1“ كالا اهنع ستي نادعولاو قوذلا اهسمم تااابازملا
 اهيواسي ام رصحاو “ اهيقاب صحأف تنا َنظناو انعجوت وااندصقوا انوحن ما
 ةظفلدحتا رظناو ' كءالطضاو ةغللايف كلمّدترابعو  كعءأب ةعس ردق لع

 000 ام رك نع “ اهايازس ماق يداوتو اع لت « اهياتمموقت
 ني “ ههاثلاو ةناطفأأ يوذ نم تناو قدا “ اهانعم يواسو اهفداري

 .نم اوامع ام ىلا انيتاو تلق ول « ههابنلاو ةك اكرلا نم لخدي ام كياع

 يف ام هيرعلا يف كبهذ» نسح عم كيلع بهذي وا ( اذك هانلمؤ لمع



 م4 2 هلثو هزاجعاو هلضفو مالكلا فرش ىلع فوقولا

 مث راعشأالاو < مالكلا ةماخفو < هميكشلا ةدشو دخلا ول نم

 وشما نع هولخو هتناصر ربتعاف كلذك < ماملاومسو ةمظعلا نم ملكتملل

 اهفام برقا دجت < دئاوع اهب لضنلا تداص كلا 5 و ؟ ديازأا

 (لعنم) هلوق وهو ٠ فرظا| نمةي ,الاطس ديفعق ا فذملا ا

 (اروثنم ءابه هانلعحل اولمع ام ىلا انمدقو تاقو ) ةتفذح ولف كلذ عمو

 < نيتولا عوطمم ربظلا روتبم ٠ نيضولا قلق هعم مالكلا دنت نيك

 هانكر دناستي الو .٠ هافرط قالترال
 ظ تباذك هلوق لثج ذخأت نا هلضفو 0 | فرش ءفوقولا ُهِحو

 هوةخاتلا مهو سرب ةماالك تبع م ا الا 0 موق مهل

 عضوم * تاقعناكفي 6 د 1 هب اوضحدلا | لطابلابا ىلا

 لهو ٠ هماك اهنقوم عن : لله رظنتو (موذخأب !) هلوق يف 0 أتت نا ةلالدلا

 اهنع ىننت لدو : ل زا يف اه 1 لهو . هذفل اهماقم موقت

 وا(ه 0 ريل) اهعضوم عضو ولولا ٠ هلج ظفللا ةلالحو ىنعملا ةلازج يف

 اماملاثماو(هودرطبل) وا (ةوقتيل) وا (هوكلمل) وا(هوكلهل) وا (هولتقيل)
 اكن اللا ةازرتت لهو دج لاك ذوق زك ؟ كاع ارك اا
 هذه عمج ىلا تا ف دق ٠ هديرغأ| تا 1 ١ ادودرم

 هماركلاو ةزملا عينمو . هماخفلاو ةلالملا ىهتنم عم . هديدعلا تاركلا

 تاتكتلاتلذ ف "يروا كساد 0 راةلسجو يضرم

 ْ فيان كلذكو# هلوق كح هنا ركتبموهدنا رف نمي هو مركلا

 : مهخيرا ون تبرع 01ج از دزنشو دال ةدخا نا 35 2 يو ىرُقلا ذخ اذا

 عساشلا بيرقلا ٠ عرابلا ىنعملا اذهب هظفللا هذه لادن لد رظناو

 ءاملبلاةسبتقا ام رياسك . اهذخاعاشدتف ٠ هراونا راشتناومالسالا دعب اما
 0 "سا (مالسالا و نيدلا)



 ديلقتلا ىلإ عجري يفاثلا فدصلا مهو ةعانصلا لها نمسل نم 0٠

 هذه عضوم دقتناف . هتاكرب راونا نم عشو عاشو . هتاذلك ديارف نم
 مالككلا بخت نم ةمورتو هبا سهذت اماهب فرعتو ٠ اه.نتغاو هملكملا
 00000 ويل ةليو +. لو قلل رعسمو ٠ ينام !ليلج ع. ظافإالا ليجد
 ىلع كبفقي ال ام . كللع هانولتو . كل هانددع ام ناك ناو. كاذف

 كسفن فكاو. ديلقتلا ىلا عزفاف ٠ دصقلا ىلا ليبسلا هب يدتهتالو ٠ ضرغلا
 "اه ناكلا نب .ملايفمالكلا كلم «يب ف رظعنااو دما يمال نعبةنءىم

 عم ٠ هعاتصلا هذه لها نم كا | معاز أو . هعاربلاى ءدمأيت تاسل“ذا هللا

 د00 اع لبمالا نحبه -.اهفن بذل !ليخحد رن ان د ربل
 197 ( لا وءالو اهميمص نمال .ءايظلا نافشخ يلا ء.ءاملا تايب ةبسنباهبلا

 هانم دقام نا معزتاو * يش ىلع اهن :, كلت [ىرت تيككنراف كاهل [وماليو 8

 نم رعلاط ريغ “ يسنا لوقو “ يرشب مالك “ تارُهفلا زحعمو تدان

 هءاع ردقت امم هنا ىرتو < هيسدقلا راونالا نم عطا ردا ه.لالا اعلا

 ةقاطااتحت هلثم لخ ديو“ همس الا راكفالا هلوح موو < هيرشنلا ىوقلا

 . «كتنينأبطو كتقث لها ىلاعجراف < هرصنلاو ةدعاسملا هيف عفنتو < هردّقلاو
 واكهلج دابا د ان لدي وأ 37 أب مهنم اندحو “ كتيكس و كوده و ظ

 00008 اذع مسق هللا رمعو هللا: رو “ هملك ةنم ةملك ناكم نع ائْض وع

 ا قيقحتللا ىلع انايع تيارل كإذ تمر ول اكلنا ؟ معز كا لوقا

 ا © دعب اكن عبرا كب ل
 مهاياع نيدلا موقلا٠ ءاذهاب ١ قيرط الأ كلل“ ادي دجاف مدق عضو 00

 ور ورظااو © رداو 6 هاوزن اورصاعو “ مها دحتو مهداحو « م هاداعو ناز هلأ

 000 6 مبيإلكا نكد“ مهمالحا هقسو مهتحلا ب 1 باعو ؟ىرون ودهاشن

 < مدالصلاب مهامرو “ ليواهالا مه احو ليعافالا - لعفو مهم ءانعا



 اكل ١ هرم راعلا نع برع ءأا زجغ

 ةسرعلا: قى ؤاو“ دج ةغاللا يف كتم دعنا "اوك ٠ مقالا يف ىعشااف

 يدان“ اهلؤما وما قابانتا ققنلو ؟اسارو نانا ا
 هب عدصو < عاذيلا لع ميني دعص 0 مت ل هدج م لو لص ايلا

 تنطقتو © مهبابلاتشاط < عمجا مِهّلِبو “ عمساف مهاذانو اسال 5
 تاقلدملا كلت اوقف “ تاقرخمم اهباوبجع يتلا مهتائلعم نا اورو “ مهبابسا
 ىعتنمو“ اهف رشلا دودح غلابمو هغالرلا تاماق ه؟مهتر رعم و مهت رأهم ةدشلو

 هوعمساملوا اوئعذاو < هضراعملا نع مهايح نم اونا “ اهنم لاح 15

 . مهربخ كل تطبض خيراوتلاو يثكلا“ هضوافملاو ةءجارملا ندع زجعلاب
 ريقتلاو ليعفلاو “ ريثكلاو مه رما لق تصحو ايس

 مهفرش يود نم ةعاج وا“ مهنم 00 كفؤاب وا“ مونع كل يور لهف

 ضهانلاو 6 هب ع تا ىلا 0 0 مهو * مهالعو

 ءاحصفو < كتريشع خايشاو 7 وف 1 2 ىف 1 هل لامف“ هّنيعب

 < خذبتااو كارت يدحتلا تاطاو < حجبتلا انيلعت 7 ل

 هتأرق ام خنس نمو < هتيتاو هب تْنَج ام سنج نمتاءراكوذهف فنكاف
 25وال :كلاقرف هللا كام 0 «كلذا رفاه اض راعدنر دلل

 لا هيفم مدح لكلا الو ؛ لاخ لع نأ طخ ام كلذ 2 هللا ,لالج

 نايا عن“ دامي مالا نالت“ كاف يعرض اريحا ل17 اخ 3:

 مه اوناك مهنا ١ مه 32 3 تلا ريدن 7 و نوذجمل كنا ةراثةل

 ْ مهاعج دق ةدصعلادرام نا الاوهام قأاورحاسإ كنانولويو < نيناخملا

 ”يذكتإملا "كقفاولاو" هديا تورحلل اهنماطت نحل 5 نم

 هاو هكر انامز «اناورلا اسمو" رانا
 اهولقات انيلا اهنآبي واهو اعف وا “ اهوكرتو محل ةنكمم ا



 0 تار رتل و نارقلا هعقا لم 0

 ظ رك امهيا “< كنادحو هضتري ام“ ك ةع مكحي نيرمالا يأب انل لق

 0000 لالا رهاامالك اهنم ءىش ةحص 00 ينعتتا < كلذامضنا هب
 ا” 06 اًدعطم ةعم يطا ف فرعا“ ا أدم هو 0 و“ البحتسم ارما

 اد نيلاو“ مهيلع نيرمالا نوها اوراتخاف اكرم هنم نيلا ف ويسلا
 مهراصباو مهنويععبصنو < مهراكفا ومهعاهسا لم نارقلاو اذه < مهيدل

 بللاساو «نايبلا نم نينافاب ؟ هدحاولاةيضقلاو “ هدراشلاةصقلاديعي ةنوري

 طحنينا نود نم < لوطلانم عياورو <لوقلا نم عيادبو « مالكلا نم

 بلاس الا فالتخا ىلع « هعاربلا يف هلاح فلتخي وا “ هغالبلا يف ه داش

 هراكتساو "2 ن وعر | نم صققا ام الثمر ظنا * تكاارتلا تاعشو

 ةقرغا ثحح « لابولاو راويلا نم هب هامرو “< لاكتلا ن 51 هذخا امو

 ميركل بات اعكلا اذه اهرذ هصقلا هذه ؛ ةديبغ 2ع هكاوددتو

 ”0000 ا / قاوثلاو نيملاو < قاثملاو لاوطلا نم:هدوس تلغا يف
 "اا !© اينوغو كلاذ نم العن كاه < هراغصو هطاسواو“ هراصقو

 تينا كنا انب د ىسو» دل وطلل ريتا د

 كلبس نعا دعب انبد اندلا الا ىف ًالاوماز ةنيز هالم 0

 بادحلاا 0 جا 7 ا او ىلع ددشأ ومحل 0 0 0 انير

 هذول ٠ نوعرف مهعبنأفر ةرحبلا لذا رسإ ينيب انزءواجو#*هل يلا 4ع الا

 هب تنمايذلا ةيلادلا ال هن ١ تنمان لاق قاف امكرقا اذا ىتح اودعو اع

  ىقاوثلا نم صصقلا ةر وس يف لاقو * نيماسملا نم و 9
 ناماهاي يل دقوأف يريغر 0 مك تماعا "كلانا ت وعرف لاقو»
 ا يفاو ىسوم هل ! ىلإ ع اا ص احرص يل لءجاف نيطلا لبع

 انما مهنا اد تاما ,ضرالا يف ءدونجووه ريكتساو نييذاكلا



 5 ةياتع بلا يا ءدحاولا ةيعالا ءادا ى ناوتلا

 7 نول | ةبقاعناك ف يكر ظنا اننا ميل ايف مهاندبتفه“ دوثحو هانتدكات وعجريال

 يل ن يأ نام ءاهاب نوعرف لاقو 9 ل لا ويم نم مءوملا ه 2 فو

 ىلا: يقرع ةناودإل علطاف تاومسلا بابسا بابسألا غلبأ ىلمل اح
 دك امو لبس و ع 0 أ نين 35 كلاكد ايذاك 3

 هموق يف نوعرف ىدانو# انما اهنم فرخ ولا يفو © بايت يف الا نر

 نير الفا يمت 0 الا هذهو رصم "كلم زم ىلا ند ا لاق

 .ايلذ 9 ملوق ىلا *نيبر داكن الوئيهم وه يذلااده ع 1

 0001 الل الثمو [ مس مهاناش نيعمجا مهانقر 33 مينم ائمهتنا انوفا

 < ليصافتلا كلتل | المحب 0 لوقي لصفملا راصق نم تاعزانلا يفو

 ”قةيدعت كانا له 9 ليما اونو*وشلا نم اهيفام ىلع ةعقاولا كلت مدع

 ىغنط هنا نوعرف ىلا بهذإ يوط يدق حاد لاب هير هادأن أ

 ةيالا هاراق ىشختف كيروملا كل ديزعاد قارن نا ىلا كد

 لعألا كن رانا لامف ىدانف راش يا ' ىصعو ب ذكف ىربكلا

 ا ةربعل كلاديف 1 لبو الاوت رتل لان كاد حداد

 < هفاتنع قرط يف اهي.ءاجب بيك ىظنا <ةتايبتا»نماانو

 ةتبار ادا دحاو لك ؛ بيتم كال رتو < هنياشم بيلاساو < هتوافتم ءاحناو

 ساب كاد لثم ىلعو < هياهنأ| هتيسح ةلا.تعبتنا اذاو “ هياغلاوه تاق

 متاولاسو ؟ هةفاكح ارو هعدارشو “ هنيها ربو هج_ححو “ هصصاقاو هثرداحا

 سلا رهابو < ةوّقلا زجمملانابتو < هردقلا ميظعل اراهظا اذه لك“ همارحو

 . ىوقلا اهنود فعضتو “ رشلا اهنع زدعت “ هسماهلا ةلزنمو « هيلا ةدرم هنأو

 اذهو« ناريصسالا كلذ شو <راركشلا انه هجو فرش 00
 هللا ن وعب و دق 6 هتاغالم رازتسا ند ليلحر سو 6 هنأ زعم ند ميظع باب



 ار ا ا نار ومقالا

 سنويو فسوي ةروس لث» ىلع فقو «“ هلها كم تنك نا ةجضغلاو * هلضفو

 ف بجحعلا ضقاو ىسومو ىو ى ع ةأيحأ هتمجرتو مكاو

 اهدحو اهدحت كناف اهؤط لع هتو>او فسوب ةصق ف ضخ ايلا لعد

 ء ركزت هتف," ناتوراو هزانمتعا تاو © اذحتع اهزالحاو | نحشمأ انْ

 0 يذلا ردتلاو < اهثابنا ليصفتو < اهئاصحا ن 2ع اذيشو وضل ةقواف

 هام كلف ٠ ملقلا 6 رطاخا 7 و * عبطلا ومع يي انا

 انحتحال “ ودب ةاندصقو“ "ا أن كاد اكحتولو “ انترمالو ار 4 الو |. د وم

 د01 دا 7 تو دعتلا "فهنا تالا ةاقعناو “لفتت اثلابنا فإنا

 نم اح و 7 لع كنق كعب ةقفاررا را نا عوابو “ هتغالبو هزاحعا

 011 ذو ف رادعاالا كير ئذلا <'ةينملا هذه م ةمواتو نقلا هده
 ا كر وقع يذلا “ورع اضمكقالالا دن ىرحم كديطي
 هتالبثقو < هءيدبلا هتا,ييشت يف رظنت نا كاذ“ هقيرطلا مضاو يف كب كس
 ىرتو < هرظنلا ةعجارم يف تأدتو < هركفلا غلابم ىصقا برطتو « هعئللا

 ىمساو < اهيبشت نسحاو “ البث هنم غلبا ىلا ءاغالب كردتو « اغاسم دجت له
 هيلاعم ىلع ولعت وا 2 هف ديزت نا لع ردم لهو * الخ ناو “ اماقم

 0000001 علا وها ىلا ةمفارت وا “< هكتلتنت رم وق قس هقلظنت أ

 000 0 11 2 كانا هته ةمكدتا نتن الأوآ رم فعلا قا ستعشم
 نال مهنقيقح م .سجنو نيئفاثلا لاح فصو يف ِهلوق لثم كان طا

 هناك 0 1 انفي | بهده ع منقل مهتاكلم ديدحتو

 مهرونب ؛ هللا بهذ ه 00 تفاضل ردها انقوعالا يذلا 0 2

 ! 11 يربو ةفرندلو قل نم طتنك وا نو زيتا ازاطإف مهكرتذ
 اوشم مهل ءاضا اك مهراصبا "قطط قزبلا "داك ]هلق قل نقلا ةياهنلا



 9 هنا الا

 هرارساو لثملا اذهقياقد نايب ىلا انيهذ ولو اومأق مهيلع رلظا اذاو هيف
 . دقريسافتلا بتكو ضرغأا تافاو مالا لاظا :لّتمل !ص ارو لعهتببطتو
 املا غلبت م ناو هب 05 و “ هفوتسل / ناو كلد نم رطشا 03

 نم وجل ماقال < هيبعتلاو ةراشالا يروس انهي ضرغام هس 0 ف

 مكب ولقتسق م 3 / لبثارع | ينبيف ىلاعت هلوق ىلا يبهتنت قر مم <هف

 مح ا ةراد اما ن4 ا ةوسق دشاوا ةراح حلاك يهف كلذ كي ف

 ل لصت احا ىردلا اذه ىلع يراك . 0 ماهو : هنا » (راهنالا

 ١ ىو انهتنيز لاوزو اهءاتم رؤرعغو ا !| لاح ع كدكما ْق هلوق

 « امسلا نم.هانلزتا ءاك ايندلا .ةاملا لثماث|)هنأش لد لوقيثحكاذواهتقاع
 ضر اهتسادخا اذا نع - ماعثالا وىانلا لك ١ انام ض را تابنوبةطاتخاف

 اراهنوا اليل انرما اهاّتأ اهيلع نورداق مهنا اهلها نظوتنيزاو ان

 (نؤركشتي موق ها نتا ا ديم اهات
 بهذي ال اذ دا ةقسافلا قيد مولعلا رارسا نم.هي , ايلا هذه يفو

 نال ءاناو ٠ هبورضو هنتفت رظنا مث . هلهاوه نمع < هلكوا هضعب

 ةلوق كاذ نم هد ديما امم يف هفلتخ تاهنبشتبد_>اولاءىشال ههبش)

 ورثت نيذلا لهن) ةيقاع ولو رفاكلا ليع ةييمل ل ا

 1 نو رد ا تقصاخغع 8 ف 5 رأا 4 تدق ده م ممل امعا 5 رب

 لامجالا لصفو لاقلا طس مث ( ديعبلا لالضلا وه كلذ ؛ي رش ىلع ءاوبسك

 . .ةروسدعد ى م ىتلا رونلا ةروس يف ىلاعت هلوقب لاثملايف ر ءالا عقاو لثمو

 . .اورتكنينلاو) ١ لاتلاوربلا نه «لالطاو نسال تملا ا
 دج وأ هد م هءاج اذا ىت> * ا تاوجل او ةمس# ةعيقب بزل عا

 هاشغي يل رجب يف تالظكوا باسلا عيرس هللاو ةياسح هافوف هدنع هللا



 رحبلاوبارسلاب 00 ضعب ىلا ةراشالا 05

 م
 ١

 6 رخا ادا صعد قوف اهذعب ا ناعم وف خم وم هقوف نم 00

 كري رس هللا رانا ( روننمُةلاَف ارون و لا لمي 1 نمواهارب دكي مل هدب

 كتريصبو تكرصب فئاطللا كر ديف 1 كت ريس فراعملا المو او

 نم غلبا عي ه1 لاى ذهن وا ٠ عضوم نه لثملا اذه يف ةدايزلل دحتأ

 داو كناوعا تعمجو . كراكفا تدهجا واو ىرت وا . عقوملا اذه

 وهو ٠ هغالبو ةغلابم ىوقاو . هغامص ةنم نسحأب قأت نا نم كنأ

 "00011 تاثلاملا نمل عقاولازيوضتو قالا نع تقشكلا يف ةفلاملا ن
 ةعس اذ امو ٠ ىنا اهتغالب زدعم ن :رم غلبي اذ م اننؤ: هيلابلا قاملاو

 5 لوقا نأ لات دعب لهو ٠ يف اسل وا يهدأ اهصاوخ ءاصحا نم

 لتملاةكردي سل اًيشتمم و امد أكف اهسدقف امس
 |0003 نيواالاوي د ١١ ئدمىلااهفتنيكتلاٌقترياف
 هيثتلابةفدرا ىتح بارسلابمهلامعا ليثمتبع اننقالا مدعيف د 0
 رفاكلا لامعا فالتخا ىلا ارظن صوصخملا هجولا كلذ ىلع يجللا رحبلاب
 .هداعمل ادازو .٠ هتاحال اسس هدختيو ٠ هب دتعبو ٠ هلع 0 اهي ا

 )000 0 كوئااذهو ايه هذ ل هءاع اذا يذلا تازتنلاى هن اذعو
 ناضالا اهنمواعتشس ن ونسي 0 نوبسجي مهو ل وقيف هب , ما وه

 .لقع ماظنالو ٠ عرشنوفناق نعال يه 5 هيناودعلاةيداعلا . هحمملا

 رفكلا مالظ هدنع عمتجنف هيا عو ٠ هوتف ىوتف الو ٠ هورم ةارم الو

 تالاهملا هلع كيترتو .تارلظلا هيلع مكا رتتف لولا تاملظو ملظلامالظو
 راثم هللا ذاعم لهللا ناف .٠ ريثكن عقاولانود اذهو ٠ ضعب قوف اهنمعب
 00000 تانط قرف تافظ وهو. .٠ تاماللا وادم < كايلطلا



 1 ةدوال لاما ةيرضو .ررذلا هيأ

 لك هدد جا رخا ادا ثدحب .ه ريثتسالا لقعلا سس نا و٠ هروتس

 ط1
 مزلي امو ٠ هداعموهثديمةفرعمو ٠ هيسمملا نومالا كودو هيشاملا ف رمل

 قويت رفكلا لهو . كل كلذ ًالانايالا ديتول دابا نمد
 لاثما يف رب هيلا اذهلثم لعو . كل اا مالظلا لب ملظ ا| وهو اهدوحح

 ف رعت و :  هراعن 1 و. هللا مهفت وكام ربتعملف هلثع 6 ..فئاش 1 هللا

 لص وتلف. زاحملا اذه نمو ٠ هلاوقاو همكم رارساو . هلاثما رجاوز

 ٠ عساش ماقم اذهو . زاجيالا عيدبو . زاجعالا ةقيقح ةفرعم ىلا كلاسلا

 نطفلا ىلع خيال !؟ ٠ رهاظلا فالخو نوطبلا نم وه امو .عساو بابو

 ٠ هضرَق نع اهباع ترفص ثردح ريسافتلا 0 00 يناو. رهادملا

 تدرانا كنا ديب ٠ هضخم نود اهباطو ريهامجلا تياطتسا ا بجعا و

 الثمدخف٠ ناقرذلا اذه زومر كب ادعملا دع أو ٠ نافرعلا يف 3 وتلا

 ىرتتبياجعلا ىرتل ٠ ماقملا اذه يفلصفلادبمو . مالكلاحتتنم لوا نم
 ةردقلاو.هرهأب ةزدعملا د# ٠ هعيدبظ افلالا و. هعشم ىلع ماو . ارحسنايبلاو

 هك . عقاوم كانه ٠ هلالج راوثا عطاوس كانه . هرياس لاثمالا ود رهاق

 دعلو ٠١) هتافصو هتاذل | ىلعالا للا برض عماوجو .هتاياعماول !اكانه.هلاكماو

 ةظعومو مكحلبق نم اواخ نيذلا نم الثمو تانّيبم ايا مكبلا انلزنا

 حابصم اهيف ةركشك هرون لثم نضوالاو تارييكا 2
 ا زهد عع يدا اك امناك ةجاجزلا.ةجاجز يف حابصملا

 رون ٠ ران ُك هن ولدا *ي ءىضد اهتيز داكن ٠ 7 رغاالاو ةيق رش ل5 غلا در

 لع هللاو ساثلل لاثم "يلرمشوا/ برضيو» ءاشن نم هدول. كاف ءرون ىف

 نعءاغلبلل ةاياعم هغالبلا جهن تارك ضعب يف لومي نم نإ 4+ مب

 )0 ج١ س ( مالسالاو 0

 يمس
 اهي



 اهتغالبو 00 رونلا ها يف مالكا هم

 هي هر الاهذهيف مه لومي اذأم يردا م (هيوختلاف الاو م اظاي 3 اهدطواعنم

 كوقانا" الااهيف نس هه قدجاالف . عشا اًكادمعلاو ٠ 0 اضلا فضلا اذه ما

 ادجاس الهلع: ءىطوم ىلع غلب لك يدتغيل

 ادحاج اهلءاج نمؤرحت 2اهراوناو هللا ممازع

 اديأع ال دع ا أهدعب نئركشلا ارد ىاف ظ

 ادهاش 00 5 0 ع دقاهز ادعا ةغالر

 ادراش املا ار اخاشيقترب ىلا لقعلاو

 0 ارغاصاهرغصا نع دثري

 ادئاق اهراوثا نم و و

 فيراصت ىف اىل دقانلاو < مالكلا يلاسا فياطلب فراعلا اهيأ تنا

 ه0 ق# هءاربلا يعتدماي تنا“ ماظنلا زخممو كبنلا عيدب نم نك ارتلا
 يتح .صن ةمرك “ 50 زااو اهبف لضفلاةيولا نجي عاكلا ايا ثنا“ هعانصلا وع

 يمسق لب ل <.كأ ءاعالا كات | ةتراذ ْف يدابحو * كلا ىمدخو كل

 تيفو ناف < يركلا باتكلا اذهتذخاام آلا « طس ءلا هللا لالي كيلع

 اباصفو هلمج ةاجةءار هلأ دنع أ اهزيمو <“ اليثرت اهدعب امو ةيالا هده لت 50

 < الماق ولو ةوالتلادنع كل | ايتيام بسح لماما 6 ةتسااو“ قاطنت

 رغارش لع هناللتسا نيكو« كللق يف هتيانم رودلا اذه عَقَو 2 رظنا مث

 < هتحببب كتالتماو < كقورع يف هذوفنو < كبسع يف ةتايرس فك و كيل

 007 دحام كتنذذأب 270 سبعرأا دن له ما “ هقنورب كشاعتناو

 دا تك ةضرالاو“ نول ن دال نسا تت تكا ةرذلاو

 "0 دلاو كيتا ام فيطلل كر دعب ببكم اذه رمل نق لهو <”كباب نع

 اريل نم كفن ند لإ ؟ ةكرداو ا هإ ترطنام ةنطسا كك : و



 ف زود ةنأ وارسا صعد لا ةراخألا

 احايترا نال امكلاذ رس ند كزالسا ل هيلا ”درعلا | تثدحايت 1
 «اًمحتو ايس نيقلا يفو “ ادرك امك لا كلل 5 هنآ «

 ةثاملا ةهاتم يف - ابمو “ هلمغلا مادقأ ت رض ل ما ىرت 5 2

 ءاردزالا نممهتتارم اهب ظحلت نا بجي يتلا نيعلاب مهرادقاو . هلذلاو
 امى“ فغشلاو د>ولا نم اهتوالت 0 كذخأب أم دحت تت دل هللا

 كدهي الا ٠ فرشلاو دحملايءالتمالا نم اهب 1 متلاو اهرب 3 يفكدصي

 . كفارطا دياتت الا . كفاطعا ليات الا ٠ بجعلا كزفتس الا .٠ برطلا

 ءادو كينبع لعتّطغ دق: هصمعلا ةباصع نوكت نا ىشحا ل0
 ءامعلا يهو طخسا| نيعب ترظنف .كيدي ىلع ضبقو كبلق ىلع نار لهلا

 .كنيمعو “ دشا وا ةرادل اك كباقف . ءاحوعلا ىهو دعت ةكردم تركفو

 تافاق عوز دا كيم تلا لا اذهاب كلانت نبا نش <“ دمرالا رياعلا يذ نيع

 ناكفك قحللوه نم تناو . هزملا نم اًنيش فراعملاو فياطلاا كلت
 لا نعل قيفوتلاو . دماملا رجلا ليال . دحالا لجراا ليال . دناعم

 ,.كلعالو لاف فسالا نم دف راسل اهنا ٠
 هماكحإو هفصر سبيجع يف . هماظن عيدبو مالكلا نابح نأش ْف هلك انه

 هوهزو ةرهز ىف هوأشو هنأش ىف“ هكلي همظنيف هك

 ىلا تجول اما “ هتلاسو هفرش يف “ هتسافنو هتسالس يف “ هظفلب هظح يف يف

 نق عش امو ٠ هرارساو هيناعم تاكرب نم ملاعلا يف طسبنا ام
 . درطتسا امو “ هل الا فراعملا لوصا نم هيف ىوطنا امو < هراوثا تاع

 كيبل ىذا بارو “هيعانصاانوتفلاو“ هم .امعلا مب !اعتلا نم لغملا كلذ يف

 دونلا فيطلت يف يف حاحز رأا ريثات ةصاخ ىلا راشا ثدح م اهزومرو

 انداصعا زهاتم ف هج رختسا أم 53 زمرو © هئاوضا التو« هنافصو



 هراظنالاو راب اتككلا تاباطخ نايف ا ل

 001 والان ردرتلا هناقكتسا,قزاؤ نرظا اهو نوعانعلا ةطالاثلا

 "نطل رداس يف ناثلاوقاك “ لفاعملاو ةنواعملاو <لواطتملا نامؤلاو

 ةيالار لع فنيام لش اهلا راشايدمحملا زحمملا ازه و م مهناع رد 8 و

 00 6 راشا فطلاو < ةرامغ زحواب نكلو نرق رشع

 ءرتخملا كلت دك زمرا 5 رأن ةسسن لولو 'ي ِ صد ' اهتبز داكتي ْ ١

 0 كن ادن وحلا اله كر ٍق رملاو ٠ تار اهالاز رومزلا 00

 مالكلا ةناصر ءةظف اك 2 ءاسشا ه ه 0 اغا ءا افكلاو- ص ءرأأة جو

 1 ضاقت كرد ع ةر نيم امايخملا روصق 8 مرق ٠ ٠ هتغالد وهز أادعاو ٠ هتفاصرو

 :ةماخاع !اةيانءلات ضقف | 4 1 اط لاذحاو اهف 0 مدعو رومالا كلت

 ةماع يف قبس نمل < هردّتلا ميظعل اراهظأو ةجحلل اَماَعِإ . هنقنملا ةمكملاو
 هلعةجملا مَ الو ىناعملا ىلا تغري نم ةناو 1 فر اطللا كات لها نم هنأ

 2 ا رودبلا عاديتسإ ا )[كلت تعداوتتلا 6 فراعملابالا

 ٠ ةمكسملا لاويتعلا * ره 6-5 ْق ضش رعد 0 ٠ 4. 10 4م ظل ! يضادالا 5

 كلانه ٠ ا اهثر 5 ْق لش |او 0 بأد ىتلا؛ ةمسأ ا < ضشاوفتلاو

 أهو اهذادعثسا ردقب 2 ه اهبيضيف “ و 3 طاقم ةمخ ذأ ءاع قت 0 ل 0

 “ا راشو ادهاش كلذ نوكيو م انان هللا نذاب اغروذد,تدنتو . ند

 ظ 3 د ند ا تكتل ف ان رفات ا ١

 ااسف ءام ءامسلا نم لنا ) هينآيرلا متالعلاو “ هبمل اللا محار كسلا نم اهلاثما.

 5 ٠ه رهاملا هل ثم ند اهناف لع ل ةروسيف 2 عجراف ) عع ةيذؤا

 موأ كل | عيج تا ناتملا اده تانثا انه مهلا نص رغل كل “ هرقاقلا آ

 ذه “61

: 



 ١ ١ : 5 ةبآ ْن< هغالنلا رهود> ىلع ةلالدلا

 هز الا خول ا5.نلا يف ةازدفرطتشااذأو < ناوقلا قف" ةعدوي كارا
 علل وظو فضلا اذه ضرع يف ضرغلا دفوشا لس كانك هريدمت ىلع

 « هغالبلا رهوجو زاجعألا ةقيّمح ىلع كلدن نا آالا < هليوطتو هترجرجو

 دعم كل | قييالام هب نيّميلا ن مثلا لتصو < نيملا يار كلذ قرت كف

 يف كا ةانفاسا 7 الا هذه ن ه كلذ ىلع ة !الدلا هحو < نيم الو تا

 "لكم) ىلاعت هلوقت لك 506 غد نع ثئشةلبج يا كلا ذمعت نا اهرزغ

 ةجاجزلا) هلوقو ( ةجاجز يف حابصملا ) هلوقو (حابصم اهيف ةاكسش ثك هرون
 لك ت اقزنسا يفر ظنا ناهس ثدكراتنح لل اذكهؤ( يود ك7
 * اها لحث ةديرف وأ “ اهعاقم موقت ةظفل | دحت له ليطا هله نم ةدحاو

 رظناوةنم دحاو فلاب ءىضتساوحابصملا وا ةاكشملا ذخ « اهدسم دست وا

 ةذرو وا وك 0 ملق | يفضل اغا أهنم نسحا ىلا يدتهت له

 ىلاحاصملا لقناف اذكو مازتلالاوا ةحارصلابهةفاوبأمكلاذلاثماو ةيوازكوا

 دجت له سايقموا ساربن وا ليدنق وا لعشموا حارساهيف ةاكش؟ لقو هلثم
 فعل :نافاهزاعتناوبوا اهزابغ قدموا نيارثلا كاتاه 9---

 0 ربكا وهو بقاثلا مخضلا وه يذلا ا رسلا حابصملا نم رق ناو

 ههاهنلاو ةحاحفلا نم لعشملا ظفا يف نكلو اهوغو ليدتقلاو سا 3
 ةئاخ نسح يلا رظنا مث قوذ ىندا هل نم ىلع ىنخي ال ام هل وذرملا ةماعلاو

 راش"( اشو نم هراوثل هللا يدهي رو لع 0 هلومد هتقاع لعمجو علا

 / 002 هلالط الثمى و" هلا راوعلا كلذ" 7 ىلا ىل والا ة رغفلاب هئانقن ل

 ٠ ىتحتيزلاو ةجاجزلاوابصملاو هيف ةاكسشملا رصانتب قارشالاو هئاضالا
 هماكلاهذه نأكفهيف يهو ًالااقارشا هديزيو رونلايو قي أم ة 2

 , 0 00 ةديرف ا اهنسفند يهولشملا ةصالخو ١ ايا ةكلذف



0 0 0 
 تافاعل ا تاك اعم 0

0001 

7 3 ٍ : : 

 - ريس ةدواش ٠ ءالعو ةعفر ةفايلو ٠ ءانسو ةحهد قا رو الرخا عشاو

 كرديال يذلا ماما يف تئقوو . لاثمالاو دادنالا نع تّرعو . لاثمالا

 اهتادياهتاوذ ن تن ماا اهتاوخا ن اما ا لاك ف

 00 7 ااا اعراطف تاع امماتع تلضتا لأ ى

 ا انو , تاكلا اذهاهركسا يتلا ديارذلا نم يه 0 0
 هتاعرتذ ديارف نم ريثكك . باّتكلاو ءابطخلا نعالضف ماوعلا ةنسلا يف
 ا نع انرعق امو هيف 0 كلنا 7 هتاغالب راكبا و

 رباسو هزيجاراوهرثنومرعشوهبطخ نم مالكلا نأشب كتف رعم يف باترا ال ىلا
 يفهيماسلا ةماقملا وا . هديرفلا ةديصقلاوا . هديحولاةيطألا نا ىرتهعاونا

 لع تيلمأ اذاو ٠ اهّبماسعبرا وا انالث عمسلا ىلع اهترّاك اذا هغالبلا وأش
 ا يادا لك وم عبطلا تالبق:ىتخ . اهجنانتساو الم عبطلا
 01 ديحملا دالو دما ناقر نال "تاما 5 كمبو

 نوضغ يف ةئساالا عيمج ىلع ىلتي ٠ م ٠ م>افتو رخافتو ٠ مظاعتو ىلاعت هتراك

 هددنس دات ايلكو..هلوادتملا 00 واطتملا نورت || هذه

 قلاش مالك هب تنزاو اذاو . ادمح الا لبتو هن واب امهمو ٠ : يلا 17

 .هرادقعتيلاغناو هردقويدل سي و.هرامعيف انين ورنا رتب عدا هنا ريم

 ماّمم مهدنع املو ٠ ميظع ةانع هيمامالا ءاملع ايسالو رونلا ةيآ يف ءاملعللو
 نوجش ريسافتو .ليالد تاَديْمَتَو ٠ لياسرو قيلاعت اهيلع محلو . ميرك

 اك اهتغالب زدعمو اهتحاصف ةيبما رقع مهنكل 0 00 ةةريرول نم

 00001 ل لع هينا كلذب ةنحاءولاوئرقلا:رثكايف نأشلا وه

 00٠) اهدمي داحاو ٠ ددعلا ف رزنت دارفا الانيمالسالا ءاملعلانيظاسأ
 عقي لو ضرغلا لوح ماحو . هيشاوح ىلع فقوف نأشلا اذهب ىنع نم

 ةنيفوتاا دي يظل ل ل لل يل يي يا لفل تل ب ل يب بال تي دس ف نا ب ل



 ها ١٠

7 7 4 5-2 0 

 سرس أم هنا رملانان يل 5 7 قأاو. دا 55د كف 1 0 احاف دحوم كلو هق

 ا ءاع4ذضطب رأ رثف اللاوو اند حضاومهرذمفت العا لعو ٠ ن "2

 هد عسل ٠ جاومالا مطالتم ٠ يع 2 ا ريطخر د ناذ

 300 ا رهأ كيران رو#و ٠ رخازلا هيانع رخ؟ ٠ جاهنملا 2

 طيح فك ٠ يه هكا 5 ”ايخالا قياقح ٠ هيداملا نا هله

 غلبي فيكو ٠ يهانتملا ريما لامكلاا كلاذ مالكي هيهانتملا لوقعلا هذه
 ْ .الذ اهب ةهجو همالكو هف هن ردق روظ» ماتو قيالخلا مالك ىناءم ىلا قولخملا

 حاوراو ٠ هلوقعم كلذ قدانوذ ةسداضتلاو رتفلاو 2 1 هتافصو

2 

 اع ةذملا بر كير نا_>بسف) . هلوهذم ةشاطساللا 1 ح>ورأا

 ٠ هلأ 1 اجرك وأكل .ث مهاذافهدابع نم ءافعضلا ضعب أم 7 نوئفصي

 ضرعتلا وا . هتالوطم نع الضف .هتاطسوتم نم ةروس ريستل ئقدصتلا

 ضوألا ةاوخ ىلع . هتاماةمريهشو هتايا نم ةدعوا هلوصف نم لصف ماهل

 اهينامعقاعتي م “ اهتاهح عيمج ءافيتساو ٠ اهثينافا مجو ٠ اهنوءوش عيمج يف
 مضو ىلع محاك آلا هيف ةركفلاو كلذ ةدارا دنع يندجا الف “ اهتادابعو
 سخنال هلل لضم 0 معن . مدعل را كمل قلاح نم هب يم رااك وا

 مويدايا دحجن الو < مهلضف ينخث الو < مهفرع نكن الو يي ا

 اهيفنيعرابلا لئاوالا ةيبرعلا نيطاسا نم ةلمج ناف < مهيعاسم سمطن الو

 “هرياثلا ةلوصلاو “ هرياتلاو ةضهنلا مهل تناك دق“ لياضفلا نم اهريغ يفو

 ' ناشلااذهب ءانملاو “ تارقلا زادعا ىلع ةلالدلايف “ هرباثملاو ديدشلاسامللاو

 : يضرأا نام 1 نادلا مهو ال ١ < ناهربلاو هيلع ةغلارلا ةحملا ةماقاو

 نالضافلاو 0 فاقلا 9 اللا ناخيشلاو ىضترالاو

 < مهثع رخ 8 0 اذيف مهالثو ي و 71 لاو يرش ا نادعتلا



 كارا دنا قي تا وللا نقيب ىلا ةراخألا 0

 ا مهادم غلب الو“ مع انغىنغا 7 ميتال ىدبحاو “ مهم ل

 حفصتب انفعسل و و ا ائيلع نامزأا ل نم رخات انوا مدقت نمش كانه

 00 سلو انثإلا بيناصت نم “ انيديا نم ذخأ ام رثكأ امايف < فحم
 0000 طا نع ليم ءرما لك كله ول ام« انمالسإ اموت“ انيالغا

 < هتد اماعاو < هئيذب هللا نم ةيانع كلو“ او © اميولف ىونع ناك اذ“ اد ملأ

 عطقني و“ دصملاوب جهتيو “< ضرغلاب يفي أم اهنهقبا دق “ هسماونل اظفحو

 يف كل نا معزت يذلاذاي تنا < هجملا هللدبعلا ىلع هيف موتو < رذعلا هب
 ا 07 كناو . هير د فحصااو بتكلاةملاطم فو“ هبتر ةييرعلا
 )700 حار نايلاد ةيااملل ا بيلا مارتفزهم كلو ؟ناسللاو ىيللا

 اهف دحت “ مايالا را وغمهفين أصت نمائيديأب, تبا أم و" مالعالا كلوا اك ظ

 ا 2 راعألا ليالدو ةغالبلا رارسا نمو.“ ايفاش انش هلا كلت ن

 < ءاصحالاورصحلاو < ءاصقتسالاو باميتسالا اكاد ع 0
 ا 7 نإ داك زا داع رماو“ لاني ال هللا تاتك يف ماقم كلذف

 ْ ام ايوا ردل وطو هنأبط ىلع هانلصفو هانركذ ام عيمجو

 كلذ لك أم نكلو « ءاسلملا ا ها لأ ىلا هيف مهل ام ص

 كك - كانو اومغاو “ اورصقاوةنع اورصح ملل

 نم 20 0 نم 0 و6 5 رأا نم مدقلاو * سلا نا 5

 نم هيلع [تالدو هانمدق ام رثكأ نا لون ام ضعب بع كل دي < لصالا

 نم ٍورذب انرشا ىتلا < تارهاقلا تازجعملاو ؟تارهابلا 1 اللا كلت

 700000 درجت ىلا “ نايلا نمتلاوع و.“ مالكلا نم وريم “ لولا
 “ !(فاوضا> الو“ اهلناوضرعتي 5 ولا تأ ب الا نم يه" اعفالب نوعو

 يئالقاملا ثااثلاو يلاج رجلل نالوالا عوضوأاذهيفهليإجا هثالثلا بتكحلا يلا ةراشا 1



 ١٠ه هلل كردي ال رجب نارقلا

 ميظع يلع للدم اماذهو يا 7 ريثك و 0 هر راك اهلا اورا شالو

 0 1 كردياال 0 حاجعر 4 ةناو “ نا اذه نأشلا

 عمجت هيو هيلا 4 0 يلو ؛ و هيل ال دونا و يال هيلو« و 0 ٍ

 ل قارعدل لاَرت ل هيبا> ع يضمن ا هررد ع الو“ ه

 ةفدر تدرا قلو م تدرو ”تدرو أ“ هدقا رع تع بت اررغل ْ

 نم تولب كلما .ىاو : اعسر ةغالملل تدحو تهحول ثسحو ١ اضانر
ّ 

 هدسف ف دامترالا نعو“ هنعغ يفداقتنالا نع تاق اعيدد أرها رادعالا

7 0 3 > 

 ةتباصا امو < كرظن ةتغب هياع عقو ام ةنم ذخ < را.خيف راش> الا نمو

 < هيلع أن الو | :لع يقأي “ عبسو لزنمو * حيف ماو اذهو “ ادد ةلهو

 ىلا . ءالكلا | ل ل لو ل .>و ودل فعن وأ "0 مي أئمدسل الو

 0 مالسالا ِ اعز لم ة- هس 0 لآ ا 1 أمعر نم 0 6 ]وأ 5

 دج كتاذ ؛ هلالدلاو ميل 5 اشرالاب ةاداللا ء ءافشسا نمو 3 هلاو آلا هلا 7 اطاللا

 10 ا أعفدم لطابلا ة ةقدسأ ندا حاب ن مو - اهنم مهتاءلك يف ةحطلا ن

 اسّنم الاجع ةزاجعاو نا تلا ةعالس لا
 راحصالاو فارتءالا 5-35 يف قرحاو . ىل عسوا دخاال هلك اذه كدعر م

 ٠ تبنطمو رصقمو : تبودسمو 0 وع نك عيل | ةدله ف 5 أ 0 مل ةقمقكاب

 ٠ هيون ضف تاوبا ء ءاطخا ف هر ا>ءا عاونا طض 0 ءزدعلاو 0 امنخالاذ تلح

 هناكنو“ هيأ لك صاروخ ءاعمتسا روطتلا ىلعحئسي نا نود ل هتغالب ا رصح و

 نأ رقلا زاحعا هو>و نع ثحبلل الصف « افشلا » ُْي ىص املا دع دو معن ٠ ةمالك

 رك ذامةوفص كل صاختسن نحو هوجو ةعدرا ُْ اهعاوذأ طمض ةهج ْن» اياصض لدي و

 21 رفلا دعي هءلعت ركع لقو .٠ فيطات و باحتذا 0 ةوودسا وهدد ونسال . رطسا»صارحم و

 مالا اذهبهانم ويليام هعم ائاقثف ترحل اتمالكن ازيك لت ةتيأرف ءراحا ادهنم

 0 ةداع ةقراخطلاهتءالبو هزاجماو هثحاصفو تا هقيلات نسح ( اه اوا) : قاف

 مكحلاوةغالبلا ْن مءاوضخدو مالكا ناسرفو ن نأ بلا !دهبايرا اوناكمهناكاذو

 )0( 2 . ١ (مالسالا و نيدلا)



 امْسلا يف زاجعالا هوحو ' 25000

 ٠ نأسلا تءوب ملام 2 نانللا ارد 0 وتواو ٠ مالا نم مهريغ هب صيغ ملام

 مهيفو . هقلخو اعبط كلذ مه هللا لعخ ٠ بايلالا ديقيام ٠ باطلا لصف نمو

 . مخفلا مالكاو ٠ لصفلا لوقلاو ٠ لزالا ظفالا وذ يوديلا مهلم ٠ ةوقو ةزيرغ

 ظافلالاو ٠ هعرابلا ةغالبلا وذ يرضملا مهنمو ي وهلا عزاملاو ٠ يرهوملا عبطلا و

 ٠ هفلككلا ليلقلالوقلا يف فرصتلاو ٠ لهسلا عبطلاو ٠ هعماللا تالكلاو ٠ هعصانلا

 :هعمادلا ةوقلاو هغل املاةجإا ةغالدلا يف اهلكلو . هيساحلا قيفرلا ”ةةدقولا ريثكلا

 كام ةفغاللاو مهدارم عوط مالكا نا نركشال 0 عيهملاو جاافلا حدقلاو ْ

 اودّتفتو ٠ نيهلاو ريطخلا يف ارلاتف ٠ اهنويع اوطيثتساو ٠ اهنوثف اووحدق ٠ مهدايق
 مهعاد ايف ٠ رثنلاو مظن || يف اولجاستو . رثككأاو ىقلا يف اولواةثو نيمسلاو ثلا يف

 م ليرتت هفلخ نم .الو هيدي نيب نم لط املا هيتايال ز زيرغ باتكحب 2 لوسر الا

 هءاهاتمو هعااطق نسا ف ت رات ٠ هتالك تاصقو ةقايآ 0 دي مكح

 يف رهشاو ٠ الاحم بابلا اذه يف اوناكامحيسفا مهوهعيأدبوهعماوجنايبلالك توحو
 .الاقم ةغللاو بيرغلا يف عسواو ٠ الاجس رعشلاو عجسلا يف رثكاو ٠ الاجر ةباطخلا

 نيح لك يف مهب اخراص ٠ نولضانتي اهنع يتاا مهعذانمو نورواحتي اهب يتلا مهتتلب
 نماوعداو هلثم٠ نمةرودسإ و اف هكر مآ: : نيعحا الملا سو» ور ىلع ميل اع رثمو

 ظ اوتأف 0 انازت ميسا 1 وش نيقداص تنك نا هللا ثود نم 00

 ةياغ مه ولو كل كيك 1 رقد : لزب 5 0 ناودأو 0 كارا 51 ن#< ةرودسل :

 تيغشما ار سيدكتنا 8 1 نوءدا# هتضراعم نع ن كا ا اذه 9 ف 0

 ةنكأ يىوفلغ ائيواق ميل وقك هيثدلاد اضرلاو ةتهامملاو . نيلوالا ريطاساو , هارتؤا

 هه .٠-0 وم مث 5 03 0 5-5

 نارقلا اذهأ |وعمسسإ الو ٠ باجح كنبو اني نمو زق وي اتناذا يو هيلا انوعدت مم

 - اذه لتم اداتل. ءاشن ول مهلوقب زجعلا عم ءاعدالابو ٠ نوياغت مكمل هيف اوفلاو

 نم كلذ ىطاعت نمو ٠ اوردق الو اولعف اف («اولعفت ناو ١ هللا مهل لاق دقو

 الت و مهمالك حيصف نمد وهل ا م هللا ةماس و مهعيمط - را وع 5 8 همايسمك مهتافحس

 هلع اواو لب مهتغالب سنج الو مهتحاصف طغ نم سبل هنا زيملا لها ىلع في ملف

 أ



 ا ْش ناوتلا:كبارقن نضعبو ظيألا

 هواللل هل نا هللاو لا « ناسحالاو لدعااب رماي هللا نا ) هيلع هللا تاواص ىنلا نم

 ٠ هيلع لعيب الو ولعيا هناو٠ رمثأ هالعا ناو ٠ قدا هلقسا ناو ٠ هواللطا ذل ناو

 اب عدصاف ) أرتي الجر عمس ايبارعا نا هديبع وبا ركذو ٠ رشب اذه لوقي الو

 هنم اوسارتسا ايلف ١ أرقي الجر رخآآ عمسو ٠ هتحاصفل تدجس لاقو دجسف ( رمءوت

 ىعمصالا ىكجو. مالكلا اذه لثم ىلع ردقيال اقولخغ نا دهشا لاق ( 277

 دعب هحناصقا اذه دعوا تلاتق كحصفاام هللا كلتاق اهل لاقف ةيراج مالك عمس هنا
 هدحاو ةيآ يف عمجف ( هيالا ١ ( ةيعضرا نا ىسوم ما ىلا انيحواو ) ىلاعت هللا لوق
 ريغ ٠ هثتاذب درفتم هزاجعا نم عون اذهف ٠ نيثراثبو نيربخو نييهنو نيررمأ نيد

 هلوقو © ةايح صاصقلا يف مكلو ) ىلاعت هلوق تامات اذا تناو ٠ هريغ ىلا فاضم

 يه يتلاب عفدا « هلوقو ( بير ة.ناكتم نم اوذخاتوب ثوف:الفدا وعرفنا كرت راو
 ا ضرأاي ليقو ) هلوقو ( مي يلو هناك ةوادع هدو كنب يذلا اذاف نسحا

 ريدم يالا نم نم اسهايشاو ( هشذب انذخا 000 هلوقو © يعاقا ءامسايو كئام

 فيل أتنسحو اهترابع ةجاميدو اهيئاعم ةرثكو اهظافلا زاحيا نم تانيا ك ةقطبما# كلاؤتلا

 هسّدج الوصفو هريثك المج اهئم ةظنل لكت 2 ناو ٠ اهملك مءوالتو ٠ اهفورح
 قتال اثنتا "تركو .٠ اهنن ديفتسا ام ضعم: نمئيواوذلا "تزال تلا

 فعضيىتلا فااوسلا نورقلا رابخاو لاوطلا صصقلا درس يف وه مث اهنع تابطنتسملا

 هضعب مالكلا طير نم هلمأتل ةيآ نايلا ءام سهذيو مالكا اهدنع ءاحصنلا ةداع يف

 تددرت اذامث ٠ !بلوط ىلع فسوي ةصتك هههوجو فصانتو هدرس مائتلاو ضعبب
 فصانتواهتمحاص نارملايفىسأت ةدحاو لك داكستت ىت>اهنع تاراسعلا تفلتخا هصصق

 اهداعأ ةاداعم 50 اهديدرت نم سوفتال روفن لو اهتاباقم هحو نسا ف

 تدل بل اسال فلاخأا بررغلا 252 هةقطت ةرود هزاجعا نم

 هلم + ىدع ها دار# كدا عاطتسا الو ريظذ هدعب الو هلق كدجوب و و اهرثنو اممظذ جهاتمو

 0 2 هدم كاان قم عمالحا هنود تيادتو 3 4+ وقع هيف تراح لب

 لهجوباو“ اذ قر نارلاهريغملا نب ةيارأإ عيسأأو ره قأ ند أ عجسو أ م ظنوارتن نم

 لوقي يذلا همّشل اوه لاو ين* د اعسالاب 7 0 مكنم | مدنا و هل انف ةيلع | وكلم



 نارقلا ارما يرارق. ةراح 1

 فوسبرعلا دوفو نا تلاقو مسولا روذ> لق شيرق تعمتجاو ٠ رعشلانم اًميِش

 اوااقف اضعي مكضعب هيف ب”نكي الو دمح نع نواوقت ام يف مكتيار اوعجاف درت

 لوقئفاوااق هعحس الوهتمزءزب وه ام ٠ نهاكرب وه ام هللاو دياولا لاف نداك لوقن

 رعاج وه أم هلا ارءاس لوقف | وأ 5 هكسوسوو هن الو نوح وهام لاق نوني

 رحاسروه ام لاو رحاسف اوأاق هضوشقمو هطوسمو هحزرهو هزحر هاك رعشلا ائقرع ل

 نامل ف رءاانا وآألا ااذه نم ائيش تولوةت ام.لاق لونا اف !ولاق هدقع الو هثفن الو
 ءرااو هيخاو ءرااو هئباو ءرأا نيب هب قرثي رحس هئاف رحاس هنا لوقلا برقا ناو

 يلرذ ) ديلولا يف ىلاعت هللا لزناذ سانلا نور ذي لبسلا ىلعاوساجو اوقرفتف هجوزو

 '"00 ل يا لوا دقو كه ةتا) ىلاعت هلوقيملا (١ديحو تقلخ نو
 ٠ عطاق هلثجاوت أي نايمهيدحتو مهرودقمن وكي نا حصي ايمهيلع ةجحلا ةماقاو ٠ تأ
 ءالطا ىلع اوربص لب لاقي كلذ يف اوتا اف عيرقتلاب ىرحاو زيجعتلا يف غلبا وهو

 ارايتخا كا ذن ورث .ويال ثيحب ميذلا ءاياو فنالا ومش نماونكولذلاوراغصلاو لتقلاو

 ءاؤط اوهروظءافخا يفهدنعاهذفنتسا وهدهج دهج نمآألا مهتمامو ارارطضاالا هنوضريالو

 ل وط عم ١ م اونا الو مههافش تانب نم ةئيمجكلذيفف اواج امثهرون

 اوعطقناف اوعئمو اونا اوسلبا لد٠ دلو امو دلاولا رهاظتو .٠ ددعلا ةرثكودمالا

 * كلاغثلا هحولا #

 عقوو ٠ لاق ا5 ناكف نكي مل امتابيغلاب رابخالا نم هيلعىوطنا ام زاجعالا نم

 مهو ) ىلاعتهل وقر( نينما هللا ءاش نا مارا دجسملا ناخدتل ) ىلاعت هلوقك ربخا اد

 اودما نيذلادعو ) هلوقو ( هلك نيدلا ىلع هربظيل ) هلوقو ( نوبلغيس مهبلغ دعب نم

 حتتفلاو هللا رصن ءاج اذا ) هلوقو 2( ضرالا يف رينا :فاختسا تاحاصلا اوامعو مكتم

 مورلا تبلغ . ىلاعت هركذ اك اذه عيج ناكف « هللا نيد يف نولخدي سانلا تيادو
 برعلاة ري زج 000 ُ تح اجاوفا مالسالا يل نسانلا لخدو.+ نيكس عضب يف سرا

 ّى نيثم ءو اا تاو ةياع هللا تاواص هثا مح ُْ مالسالا هلخدب م عضوم

 لاقا - يلا !ىصقا كاقواخ ا ىدقا نم م اهايا مهكلمو 56 0 .ّكمو ضرالا'

 يوزامىتءا كلم غلبيسواهبراغمو اهقراشمتيراف ضدالا يل تيوز هيلعهللا تاولص

 ( ىذاآلا ورضين | >هلوقو هير وير عمجلا مزييس ) ىلاعت هلوقد : ع



 000 تابيعملاب كايخا © تارذلا راسا هردقا نم

 فكن م هيفام عماذه . كلذ لك ناكف( نورصني ال مترابدالا 3 واوي مواتاقي ناو

 ىلاعتدل وقك كلذ ىلع مل موفاح ف مهيذكد مهاقمو دوب هملاو نيقفأ انما رارسا

 نودييالاممهسفنا يف را 0( هلوقو )َ ها 6 هلا ائددعي و أ مهسفنا 8 نوأ وعي 0(

 هرثك اذه رياظنو ) هعضا وم نع ملكا نوف رحب اوداه نيذلا نم )هلوقو ) كِل

 ؟ةدعيذاو ) ىلاعت هلوؤن ردي موي توولسا وام ىدباد .:دوبلا تاكرعردف د
 هلوقوأ م 1 نورك 2 يجااساد ريغ 5 010 مكل لل اهنا نيت ”ةياطلاىدحا هللا

 هنوذوبو 0-0-- هذع نورفني اوناك هك رقد مهر ) نثر سلا كا يكل |( لات عل

 مارنمةرثك ىبعكلا ذك ناكف (سانلانم كمصعي هللاو ) هلوةو اعيمج هللا مبكلهاف

 ٠ 4 هذه ع ءوم 3 3 0 ةحبحص كاذب ر مسح هلق - 7

 را م ا 5 ما أر ناو :ءلا 00 درك نا را 4راتو 5

 ربكاك يجي هناف هديغو جبنلا يف اك محالم اب مالسلاهيلعبلاط يلا نب يبعنينمءولاريما
 نيملساا لضافا ضعيةعيدصلا هذه ضبئينا ىسعف مالسالل ةزجعمو ةيآ مظعاو باتك

 هللا اًهنانر ١> ذه هعباتلا| اهدا زحا نمولتيا هووله اتوو اياجتو كاد نمار ةكناعيو

 نكلو نايملاةغالب ة هةهح ن مزاحعالا نم ْْن كب[ نأو ب تمغلاب رابخالا ينءا ةهلا هذهو معن

 مهردق قوط نع جرد را زدعب م مظعا نم نا هلا ليرمدحتتال زاجعالا تاهج

 ةناهك نمهيلمم تاع اقف الو ةيل' ءمولع راغ ْنَع نوكي ثيح م,ابقتسم عياقوب رامخالا

 بيغلاي نارقلا تارادخا نا مولعملا ندر كاذ ةيّسا م وا لمر وا ردج وا ةسارؤ وا

 هلوق نياف ٠ همسلا كلث اهم داو ىلع الو ٠ هفصلا كيتاهب اهنم ءيش نكحي م

 ٠م ( نويلغيس مهبلغ دعب ن٠« مهو )
 2ك

 هنا اًسنا «ي هعمرس ايفكلذ ضعبحضتةيسو هيوبنلا ةرضحلا ن *,مهينرعلات , رابخالا كلذكو

 * عبارأا هجولا ©

 , ناك امث هرئادلا عيارشلاو هديابلا ممالاو هفلاسلا نورقلا رابخا نم أننا ام

 كل ذملعت ف ةر# عطق يذلاباتكلا لهاراحا نمدفلا الإ هدحاولا ةصقلاه ثم ملءيال

 مهنايب مهتاسجهتو 4 ىلا تاعرجسأ

 هتحصب مثمملاعلا فراعرف ٠ هصدن ىلع هب ايو ةهمجو ىلع هيلعهنا تاواص يذلا هدروف

 ٍِء ,ي 2 1 3 3 5

 ارقي ال يمعا هل و هياع هللا ىلص هنا أوملع كفقاق مياعتد هلثي هاك ناو هفدصو



 ةااعلا نووقلا راخات رع نآرتلا لاغشل ال

 دحا ةلاخح لهج الو ٠ ملغ ل و : قاتم الو رادع وش الو تتكبر الو

 نآرتلانم لزنيف هيلع هللا تاواصهنولأسي ام اريثك باتكلا لها ناك دقو ٠ مهنم

 فسويو رضفلاو ىشوم ربخو مهموق عمم ءايبنالا صصقك اركذ هنم متيلع واتي ام

 ءدبو ءايسنالا نم كلذ ءايشاو هئباو ناهقونينرقاايذو فهكللا باحصاو هتوخاو

 ءايلعلا يف هق دص امت ىسومو ميهاردا فحصو روبزااو ليجنالاو ةاروتلا يف امو قاخلا
 ننس ا نها قفاوم ن 0 كلداما معا نا اهنق رك تعا تر د50 لع اوردقي ملو اهب

 ىراصتلا نم دحاو نع كحي مل اذه عمو دصقلا نع لض دساح ش نمو ريج نم هل

 يف اع مهياع هجاجتحا لوطو هبيذكت ىلع مهصرحو هل مهتوادع ةدش ىلع دويلاو

 هايا موةيلعَت ىي © 0هل مهلا وس ةرثاكو موفح أصم هيلع تك وطنا ع معي رثثو مهباك

 يذو حورلا نع مهلاءوسك مهنتك تاتمضمو مهمواع رارساو مهئايبنا رابخا نع

 م رحام وهسفن ىلع ليما هسا ما رعامو مجرلا مكح و ندعو فهكلا باحصاو نيئرقلا

 كلذ لك نع هلاو ةيلع هللا تاولص مهباج ا مهروما نم كلذ ريغو ماعنالا نم مهيلع

 فرتعاو هثومش ةحصدح رد مهزثك ١ لد مهنم دحا هيلع هركنا امو تأ هأأ نم خو

 ضعب تداب نمو مهريغو باطخلأ يي 0 ايزوضا نبا قار َ لهاك ءدسدو هدائعت

 ىلا اعدو خب وو عرقف نيقداص تيك نااهواثاو ةاروتلا» | ودأف لق ) هل ل هيه أملا

 ادحاونارثءو دو هدب هناثك 0 دان حقاوتمو هدحج اء فرتعم ند نكم رما راضحا

 لاق ٠ هفحص نم يس وا 5 ىدياالو هيك نمهلوق فالح وه اه رهظا مهلم

 نوف منك ام اريثكح مكل نيبي انلوس رمكح ءاج دق باتككلا لهااي ) هناحبس

 دقدتا * قا يي وافشلان مك هباجتنا اندراام نوتنا (نإك نالا) 0 ءوفعيو باتكلا نم

 هنكلو لاف ةعساذ لوقلالا <دجوو .لا اطاناووهو ٠ نةثاقفصرو ٠ نسحاف فص

 ريثكي هقيقلا مالا لوص 0 ود

 يذ لكنا لوالا# ٠ 0 ثحبلاردجيو ٠ اهيلعهيبنتلا وري ةثالثروءا انه معذ

 فرعءيهفيفلا ةظحللاوهفيفطلا ةرظنلاب واو مهنوءوشو برعلا ١) لاوحا ةرهمج يف ةرظن

 مهدنع كلذ ام ملعيو ةغال ءلاو ةحاضفلا ُْ مهراح احمشساو نان ىلا تيلاس | مهعسوُ

 ميثم قطاملا نسحو نايبلا غلب لي معن ا ذولا ىكلعو ةلازلملا ميظعو تالا 0

 هغلبي ملام هدارفا وا عمتجلا تاغض ريوحتو رييغتلاو ليدنتلا كالتماو ريثأتلا ذوذن يف
 م قاعدلا نسح و :ردشلا ناك 37 بوعشلا 0“ تدع الو مالا ندم ةما كنع



 ١١١ ناشلا نم برعلا دنع هغالبلاو نايبلل ام

 مليو ٠ ليخبلا يخسيو .نابحلا عجشيو ٠ لياذلا زعيو ٠ زيزعلا لذي يذلا وه هناك

 ف فرضتو بواطخلا بهذ ينفطيو : بورألا جهر ريثبو : ميلا هفسيو ةيفسأا

 نا نم 0 دهاوُشو ٠ مارغلا سيح الو مركلا ةئبا هيف فرصتتال امم ىواقلا

 ١| عم ىثعالا ةصق لاثم' عمجم نا اندرا واو دارطتسالا اهب طيحيوا , ئضخ

 حالا كوقود( قاجانم كنا د انلابلع تاس

 اينذلا ةقائأأ فئاي يواسي نمو مهريغ بانذالاو فننالا مه موق

 ساجم يف ديبل لوقو ٠ مهيلع ةيس هنوري اوناك نادعب ىقللا اذهب نورختفي اوراصف

 ٠ هطغو اذه قدس ند 0 و هروهم ةصق 8 ) هعمل كا نال نعللات با الهم ) نامعثلا

 . ىلعهفانال ٠ ءاحرالا ةءستم ءاحيف ةيدوا ىلا انعفدنال هيف ضوخلا وا هعمج اذدراوأ

 دوف ٠ هركذ نع ىنغت هثرهشو هيف ةيرءال سما اذهو ٠ اهمو# ىلع فقنالو اهفارطا

 اليخف لاس || لزادو ن نا املا ىلغ ءالوثع صيخرلا عامي ناك در ءشلل قوس م هاذا ْي ماق

 ةفرحراةءهموا ةعئزص ناك اي المعلا نا يلخا نمو ٠ ناكس.و ةلزنم : زعا هئم يلاعلا نع

 تدموقاوسا هل تماقو سى اطلا هو# هحوتو تانغرلا هيلا تفرصنا اذا كلذ ريغ وا

 تمكتحاوهقاوردتماو ٠ هقاطنعستا ةلاحال ٠ هقافخلا "لقو هقافنا رثكو قانعالا هيلا
 هماكحتسا يف داحبتسالاو هبلط ىلع سانلا تمجاهتو هيف نولخادلا رباكتو ةيايسا

 ع وئتلاوهيف نا راهمو ةعئصلاةقامل و لمعلا ةدا>اب هطاوُسا يف تءااغتلاو هيف ق يد

 ةما نود ةمابالو رصع نود رصعب صتخي ال ٠ هقةياخلا سماوت نم سومان اذه ةئم

 هيلها 5 روصعتايرخا ُْف هناكف رعشبلا اما د ىرتو دهشلا | اك ىلا نود ةعيصد الو

 |هء ند يتلاةياغلاىلا ل لصو هئاكو هئاقترا نم 2 صقا 8 لوو ذل جوا غلب 30

 ] ةرودقألا مد ىلع تفقو هيف ةغالملا 0 حرسم اهدعب لئاط الو ٠ حسم

 تاعاجلاعلا يف تقرشا اذا ىتج + ردقلاو ىوقلا ءاروباميملاروسلالعتشر تاو 0
 هغاللم لآن نود جند نركلا 00 وعن . مدا نا__ةرفلاو ميركلا نارقلا ادن .ه

 ٠ ناتييبلا نم جمزيدودجالاا ف دبش دا حورلا تام را منا

 1 فرط عروش حصا د ناسنارطاخ ىلع ح:سالو ناسا ياك ام هناك يو

 ملعت ندا برعلا نااك هئرا - ةسياقملا هده نم لواحا مما كيلا ليحاو كلذ

 ةعفرلاو ةتناكملاو ناشلاو وأش 0 مهدلع ةغالللاو نايمال اب ملعلا 0

 تيبو مهتجايد زارطو ع نارعمهتح اضف ةبابتناك نص ٠ هليااط ل



 عبسلا تاقلعلاو. . برءلاةغالبى 2 ا كا

 لفطتملا مهيدا ام منسحاو ٠ مهدعي 0 ام ربكأو ٠ مهديج ةدالقو مه ديصق

 "م لك تقرطو ٠ 2 0 تفرخ ىف َّ 9 ٠١ عبسلا كافل كلذ ىف 0 مهيلع

 "00| انس: لقلا كلذ نآرق' زجعمو ٠ ليلا كلذ. ةغالب ليك تناكف

 حاولا ىلع هب قلعت نا قت عاديالا نم فاقع تءومتو ةحامملا نم المنح ثدحا

 اهتحئماذا تناو ٠ طقف ةفيرشلا لكايملاو هسدقملا تويبلاطسوال ٠ عامسالاو رطا ولا

 : احا 0اه ةحسفو ٠ نسمح ندم انور ا_هرثاكخ الت دحو لوألا ةرظلا

 ا ابد خولا 000 قب 7 نيدتداور دسار هناكلا !تعتا اذا كذكلو ”

 ءابصخاو نايلاو ىصطلاو ٠ يلثخملاو بهذلاو ٠ هرعبلاو 00
 ائيب كدت اهيف رظناو عبسلا ةعيلط يه ىتلا سبقلا ءرءا ةءلك كيلا ذخ ٠ ناجرملاو

 "10 اد ردة جيكاب اذاو ٠ ةرجفنم ام نويغو هديل ل 0
 هلوق لاثماب اهاياوا يف حرم انيب٠ ما رم وقايثلااهيزحتروعوو ٠ ءانشخ

 يمجافامرصتعمزادقتنكناو 2 لادتلا اذه ضعب الهم مطافا

 آد تاتلا ىرعأت انهلا كلناتون: ٠ :ىدتاق كلّنح نا "ينم ككرغا

 هل ركاطلا تق اهطافوا يف عززبا رع اذا
 ىحتناو ىملا ةحاس انزجا ايلف

 تاذ ديغانرت اني
 لجئجسلاك ةلوةصم اهنئارت ةضافم ريغ ءاضيب ةفبفبم

2 ِ 
 لخاخملا مم عدلا مد 3 تاياَذ اهسار يدوقفب ثرصه

 ردع فاقع ىذ كم نظماانب

 اهرخاوا ُْى لوقي وه اذاو

 هلوقوا روع اد ذا لع ةبكد عيش 1 ءاملا حعسلا ى عرضاق

 لصنع نا ىئ وصقلا هئاح راب ةيشع قرغ َر هيف عابسلا ناك

 هلوق ىلع فقو ( ةفرط ) ةديصق 2 تئش اذا فراتساُم

 دحربرو ءوأ وأ طعس رهاظم نداشد زا! ضفتي وحان 1| يو

 هلوق كاتم هتقان فصو ْ عفدنا مث

 (١)دج ردررظ هداك ىلا ىلع اهتاحن نارالا حاولاك نوما ظ

 ْ .ههيدب مبعرساو معت 0 لا_.ح نم تحش وا لاحوا نم علقنيافاك اهيلع راس

 طخ انك دحوإلاو اج رخز اهتاصناو ميظعلا توباتلا نادالا )١(
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 211000 ذا

 7 00١ج 0000000 |] |] 011111

 2 دنس ا و اولا



 ١١ ' سائلاة-حاصفلا مل يذلا وه نارذلا نا نايدو ٠ موثلك نب ةقاعم

 باعشومالككلا ةيدوا نمءاش ىللا ىرلاولسرتلا ةئعال يبكتاماو4_جابيد مهقداو
 هتعاسةناو هنركفحاتنيف ل وقي يذلا موثاك ن بو رعوهلوقلا

 ائيسماللا نكحا نماناصخ اصخر جاعلا قح لثم ايدثو

 : |مساح يف لوتيو

 انيمعال يدياب قد راخم مهتم و اتم انك وي نكح

 انيلط وا ناوجراب نيضخ مبنمو اثم انيايث ناك

 انبرحم بورخلا يفبيششو ادحم لتقلا نودي نابثب
 انوزاطاو ةلويسلا هد قدن رك نب مشج يد نم نقار

 اراه الا لبهج ف وذ لوجو م دبا ناهجال الا

 3 عيلاَد وك وهيّساْلا ةقرو هسالسلاو 5 ولا نمي واسالا ماطنللا اذه ىلع اهرثكاو اهأكو

 هتانةقفصيلوةينانمماسام كلذ لك عمهنكك وهبارغلاوةيشحولا نمةمالسلاو جسنلاو

 (1>هنربذ ةنزوشع هتلوز 1 تنايشا ام[ م شا

 ظ ناد ا
 (؟)انيردلا روخلا ةلللافست يىطارا يذب نوسااؤا نحو

 ظافلالا قاقو ةبارغلا عم ىنعملا ءاداب ظفللا ءافو مدعو ديقعتلا نم هيف ناف

 ىصقاو مهتحاصف ةفيحصو برعلا ةغاليّدرغ كاع لها تا عجارأا ىلع 0 الأم

 ريجازاو لياسرو بطخنممهتائشنم و مهراعشا رياسب كنظ اف ٠ مهدعب نأ مهدنعام

 كات نع لوكال هيفالضف مهةرعاو هد ممالا قرا 8 يذلا نايملاو اولاَز امو اهريغو

 كيتاتف قرحخا ةنوشنلاو ةرد ةموعنلاو ىرخا ةروعولاو ةرات ةأورسأا نم هفصأاو لا

 هعرتلاوةيبرتلاو ةبرتلايفنيفاتخم نيرعاشا وانيدعامتم نيرصع نمابناك هدحاولا ةعطقلا

 ملاعلا ىلع تقرشاو هتاياك قحاب كتءدصو ديمحلا ناقرفلا اله راوثا تماس ذا ىّت> 32

 وأو هوايصيأ الو هيلا اودتييل اوذاك م ةحاصملا ن< أجيشم سائلل جن ٠ هتايآ 0

 غاصي نا يغني فيك ميركلا باتكلا اذهف رع ٠ اباقحاو اروهدم,سفنا اودهجا

 - الو رخالا ىلع اهنم ءيش ديزيال يناعملل ابلاوق لعشفيكو ظافاالا كبست و لوقلا

 موجةينابزءنمودعقادلا نويرلاوهبلصلا ةنزوشعلاو حمرلا اهب لدعيو فقثيوتلا ديدملا فاقثلا(1)
 اننا ديري ميدقلا دوسالا تابنلا انيردلاو ناباالا ةريثكلا لبالا رولا ةللاو لكآلا فسلا (*)
 ميدقلادوسالا تابلا لبالاا تلكآ ىتح انموق ةناغال ىطارالا ىذب انسبح

 0١) ج ١ (مالسالاو نيدلا)



 ه1 كرر فما اولا تلد ةارتلا ب

 ْ فارصتلا نم ناينلا غلبي فيك سانلا 0 يذلاو مه ن ا 4ع رك وا صقأب

 ةديخا كمع مأع يذلا وه نارقلا ١ ٠ رطا لت تا رئلا نل مدكمتلاو لوقعلا

 ظحاحلا اص 3 قَد ر طلاىلا عفقملا تا 0 كيحيف تا نأ يعبني فك

 يركحبلا مم يب ىلاو يل اهنبيا٠ نسحاو يمورأا نب امل ءىذلاوهنارقلا ٠ ظفالو تاكردؤا

 وا ١ ةليثص ةيوام اهناك ةدحاز لك عيطاقملاو دياصقلاب كوتاي نا - مهنا رظنو

 نأ 5 يف ع وا ٠ دحاو لود ىلع تكتسح كق ٠ جابيد ةطق وا : جاع ةحيفص

 ةمحالو ٠ ةرفأن اهفص نع 215 ةينان اهلا 'اوخا نع ةظعا ١ أهرف دحت الق .٠ "ا

 ا يلاورسخلا جاميدلا وأ يناملا عع كنا 1-2 ٠ هلممج ريغ اهعضوم ف

 ف كفر فواد . راجنلا يزاوتم 9 رايعلا نزاوتم 1 هعنصلا قسانتم ٠ نسا

 نا تدشن ن هغالبلا رهوحو ٠ هعئصلا رهاب 1 كادال ٠ مهعيطاقم وا مهديصق نم

 نم وه سل يذلا - رعشلا ةفرعم ةعائص ىلا زاجعالا ةفرعم ةعانص يف ثحبلا نع جرخا

 بردلاك جهناو 59 قر راعلا ىلع كل دا نا 0 لق معن ”يس ْف 0 ا ةوعد

 رطفي - ٠ كيلا كعسو بسحب ديسلاو ٠ كل كولسلا عداو ٠ بابلا كماما حتتفاو
 ىو هيأ أما ُّق ىفدارللا فراتلا اهد بدعا قادريهخلا" ت امدالا 1 اة ىهذ ىلع

 افوا يف بسن دقو ع نيرشعلا غلبت مل اهنا لاقو ٠ يىلاه نب نسأا تائسح نم

 6 قف عبطب كلذ 0 هتحاح ىخذتقاو مد 2 فهصو نسحأ ةقانلا فهصو م

 نمدحاو لكنا 0 تداولا مالك ىغ (ىتملكو) هلازحو ةأآوهسو 3 قرقرتب قئورو ١

 رثكأ وا ةئاملا زهاني اع ءاحو ع حدنتما و افمصوو ع 0 و بدسل لق ”تتاقلعملا ِي وذ

 ىرغصلا ةعطقلا كلت بنج ىلا ع ه.شفلاخانسالاو ٠ همخضلاخالشالا هذه عض نككلو

 ةراناوكفطاوع ةراثار ف لغاوع كتيرا كي رحت ىلعىوقا ههنا رظناو 6 ارغلاةنايللاو

 هل وق لثعكيتأي نما 6 كطاسناو كحرفو ٠ كطاشن وكتزه ىلع ردقا اهياو 6 كرع ا

 لوقيناىلا يملساو ةلبعراد احاص ينمو يملكتت ءاوحلاب ةلبع راداي

 مخمخلا بحفت زايدلا طسو اهلها ةلوخ الا .ي

 هلوق لثم كيّدجي نم ما

 *ءارام

 0 2 : 3 ١

 آلا كي قى ضمنه زيكمللا مك ةئماي

 رحسلا هثيع ةعانص اشر هفلاوس اهب كيلا ينثب



 ١١ ةهثمءاغلبلاسابتقا و هيبرعلاة للا ىلا هعينض نسحون ار ثلا ل ضف اهب روظي ةيبذاةمساف
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 هنانسلا نانيش» كلاعواما عل ايا سل لت ىتاعتلا ادع لل

 ميش «هديذحات اوعا 1 هدر رورسلا كحض ناك
 هقانلا يف لوقي نا ىلا

 رفعلاتااقوراسبللا ماص اذا ةالفلا يل بوجت دقاو

 نغصق انيهفاك لاا وم تنأف ىنطا كعر هك

 لز#لا ىنعلاو قينالا كبسلاو ء عرابلا ليثمتلاو - عيدبلا هيشنلا اذه ينفقوتسيإ
 هستقا نمو ع هيلاىحوأ نيانمو هل ىدتها ىلا « هرد هلل تاقف ع لحفلا ظفللاو

 ظ هتقلعم لوا ييلاقناو ئسعلا نان هدا 2

 م واتملا ة>اح يضقال ندشف - اهنأاخ و قىقان ل تفثوف

 نم (يتقان) نياو (رصقلا) نم (ندفلا) نيا « كاذ نم اذه نيا تاههه نكاو

 هماخف ايما داز ات هان همه لكو (ىمطا تعبر ) نيو (قكاحلل ء لذ نا
 5و اهدعب اع طبرلا دشاطيترت ةلمج لك و اهتخا قئتعتةملك لك تراصف هوالحظفللاو

 اهيف تفقو ) هلوق نيبو ( لاملا ءلمتتاف ىملات ءر ) نيب توافتلا نم ىرت

 نيتاه نيبؤلقلاو لتبلا دشاامو . نيتادجلا كنيتنيب طبرا دشاام (ندف اهناكويتقان
 تل نم نكت ويسعلا ن م (رصقلا) ياندفا أ هقانلا ةيلحا دحا يلاه نيا نأ بهو

  تذخا هسافنلاو ةلازإا نم اهيفامىلع يه يتلا ظافلالا كاتب اختنا وكبسلا نسح ذخا

 . هجيارو ةيداغ٠ هحتاسلا هذه ةحسفيفةركذلا انيبو معن ع هسالسلاو ةلوهسلا ةنعأب

 ناقرفلاو ميركتلا يحولا نمايلات فاجيس ءارون هيبف تمي "فاعلا فل سجاهب ذار

 يلا ءدهف ( مالعالاك رحبلا يف تائشنأا يراوطلا هلو ١ « أش لج هلوق ٠ مظعلا

 ةسادق اهتثعد ينلا ةغالملا نم حورأا كان يه اهداةييلغأو 0 يرجع ءكتقتاو

 داهولا فير ىلا باضبلا فعش نم اهنتن زتساو ٠ هيدرعلا ة٠الا يفديدمحأا سافنالا

 اذا 4 نافل هدفي وب رسل ا يق طلامللا .ناليغلا كسحوداتقلا كاوشا نم اهتجرخاو

 لك ىلغىربكلا ةعينصلاو ىمظعلاة ناو اضيبلا ديلا ( هماكحا هللا دبا ) ناقرفللف

 أ انمودملا انك دال واوليخدو ميمحصو ناحهو نيحهو برعتمو يلرءنم داضا اي قطان

 اير  قشتنذ نيداب ٠ 00 بح دالبلا طسموىبعرت مهيلاك وا ٠ مطمط مجعاك اذه

 هين ارقلا هغالملا رثا نسح نم هنايب اندرراام: اذه -لموغ 0 ٠ لفنرقلا

 لهاجوا 5 ءاكتإلا هدركستداال ايد. نااسالا اةهزا ىلع اهعيئص ليج و اهاضف ميظعو



 ةحاصفلاو ةغالملاو زاجع الا ةقيّصحا 00105 1ْ ا . ' ء : 0 ا 2 3

 هللا ءاسنا اهل قيفوتلا 3 وهر ايميلك ىلع نافسملا هللاو 3 رصاق

 كيلع انرثكا دق٠ هذه انتوعد ىلا رظنلاب مركتتملا اهيا ٠اننا . 6 ىلاثلا رمالا 9
 يكل ةيعراتتل دشا: اول اذمح لرد كريسحاو هغالب - هحاصف - زاجعا - تاك نم

 كلذ ىلا علان اذه يغق وميئديرا ناو اهتاكالموابقي امححرشو٠ ٠ اههناعمريسفتباهظافلا

 يفازاتفتلا تالداعو نايبلاو يللاءلا لها تاحاطصم كيلع درسا نا ديراال ينككلو

 نالفوهحرش يىفيزاريشلاو >> اتفميف (يكاكحسلا) لاقكا لوقا اللو٠ ناحرح تفيرشو

 مهتفملعا و مهئط فرعا (هلللضفلاو) تنكناو « الك ١هصيخلت يف رخ الاو ةحاضيا يف

 مهفيقدوعن نا لآ ماك امناو ةيفيمايا نمسهذامنيأ- تفرمدو
 لوا كلا فورألا هده

 اك اهمهفن ناديرث ١ اهيف راكفالا تادذاح و ابيلع تاحالطصالا هذ هءورط ليقواهدوبع
 مهرودص ْ اعابطو. 0 مييف ةزايرغ ملعلا ناك موي نواوالا ترعلاانءؤآدا اهمهقن ناك

 نم تيك ام نا ىلا ملعاو . ركدلا مةسردمو ركفلا مصتبتكل ١ مهروطس يال

 لهساو قرطلا برقا نم هياغلا ىلاكد ىبتنا ىلا كلذ دياوف ىدحا ناك قيرطلا اذه

 ترفظ له دهلا دعب ملعا الو كتدبجا دق تنك اهريغ ىلا اهتز 07 ناو كلاس
 انلمتمالا اش كا | عيمج ىلعفوقولا دعي .سحا الق زاحعالا اما 2 ما لياط « يشد

 زاجعالا ةفيقح نع زاجنالا تدرا اذاو ٠ هتفيفح هنك ىلع 4 ايلاوخهادخم

 . نيف وه ع نايثالا وا هاثع نايتالا نع كلعالا لها ةماع رجعي ىذلا مالكا وه لقف

 لها هزاحجعا ءارو هاف يدمحعملا زاحعالا ادرك : هيولساو هزرط ىلعو ةجحئس ْ

 ىلاو)» اوقرعي ملف هتيسأجو هعزت ةفرعم ْن ءمهزجءاو مبشهدا 8 هقارا.م نع ناسللا

 . عاونانءكلاذ ديغواجزبلاوازج - يلا. اف اجيرأا وا بطخلاو ارعشلا ليبقنم هنا( نالا

 لخاد ريغ 3 كلت لك نع جرا < هدا قوسا وذر 2 معن ةباودا تاما لكلا

 اوقوع امو ٠ اهوباضا م مهنا ىوسهتقيقح نماوباصاام 0 باودالا كيتاه ْن + يس ْى

 ءاوس يبف ةحاصفلا ٠١١ ع زاجعالا نعمالكتا زاحيا اذهف < اهوفرعام ةبيرغ اهنا دي

 يمنات ٠ 00 قعمو ادحاو [جو توكلت نا ودعتال ماكتملا وا مالك 4 وا ةملكلا ُْ

 انعحر اذا مث 23 هربا اكل فوراظلاو هفلتخلم ا هلانؤملا تايصوصخ ءاقلا كعد هدم غمتو

 3 ءلا اهعماجم ءايشالا ف رعت يتل ا مينا ةحضاولا ليلادأا هقفتملا ظافلالا نم كلذ
 اولا تاي ساكاما ءو>ونم املع متو هةجو نم ةقيقطا يكحتف لاخلا اهردقو



 ١117 هغالملا ريوصت يف مالكلا

 غلدوا مرفثلا ثداصا نم. لقوا «هنخ انا رظات و. :فيخو ىلا دقي 35- اهنع ءاغابلاو

 نماريدلا تدزو. ساننشالا: ردح يه يلا ةقيقللا غن ع أناو هيركرأا ةطقنلا نع

 رهوملا يف اسهعم دحتت يتلا «هغالبلا) اهتتيقدو اهتنيدر يف مالكتلاك اهيف مالكتلاو

 يب ةكت ويح ىلا ينزو ينيجشي امو تاظحال#لا ضعبب امسهنيبزيما عقيو
 غلبا ال نككو اهتاثعم رهوجو 0 مات وه ةيسحا ىنعم ةحاصفلاو ةغالمأا

 اظاسفلا ديرا ٠ هنم ةقيقللا ماق يكحيو هنع فشكلا مات زاجياب فشكتي لوق ىلا

 ضيقيوهديب ةكسعنا 6 مهي تح ٠ س لبا ىلا 00 ثم هزرإتو ٠ نايعلل همّسِحت

 ديزا ٠ هصخشب هآرو هئيعب هيلا رظن دق هنا ٠ هنذاب هعاس نآ سسيو هفكي هيلع

 تفسالابو معن ٠ لا اوسقالا ن م ةفصلا كاتب نوككم ام لست ا١و٠ لازؤدلا_.هف نلف

 ٠ هحيتملا كلت بهوأ ل يفال تائدزب ...انهحاءالو اهيتقلاو ١ هديا طل 6

 لعتاهتع كبفكتا 1 ام ةغالبلا نم تيتوا الد ٠ هحسفلا كلت ىلا عفدا لو
 2( ةعم "لقا مدعلا نان ناف لياقلا لذم زم عت 0 دابق | ال ارظن نكلو ٠ ديفحلا تكللت

 *ال ما ا درعا ن* هموز يذلا غلب ملا كلذ تغاب كلذ يف هزيحولا انةملك يدب

 لكن ١ 0 ماعت ٠ ملعلا زونك هللا كا خف اهداف, ةرل ما ةقيقللا ماع 9 0

 ساالايف ع 35 هدا هن لع ع مدااوع هراوض ف ع ع هحازم نغأ هنشك في

 ىنعم ىلع لمتشي امالك عماسلا غلب ن نم لك الو ء نايبلا يلواو ةحاصفلا يوذ ن

 ةغالبلانا ملعلانسحا ملعتا# ٠ ناسللابابراوءاغاباافصيف ىظني نا قيلي يلاعلا نم

 ع ممالا رياسىلع اهرجحو يلرعلا ناسللاب هللااهصتخا ىتلات ا نمتسل ةحاصفلاو

 ناسالا عوشل بك بهاوملا نماهناف (الك) مدا دلو رب اسرع امموحو ليعاشا ءانمال ا وخو

 ةما لككأ نا لبي اذ نمو « نيرصداقلا ضعب صاصتخالا مهوت ناو ممالا عيمجلو

 كاس فنو ماعلا عونلا كلذ نيع تالا ةقرقحلا ُْى وه نايسلاو ةغالملا نم عون ن اعنا

 تايضتقملا وثعاوبلاو تايفيكلا تفاتخاو لسلاو قرطلا تددعت ناو هيراسلا ةفيصلا

 يرايكلا ايلحتلاب مويلا ىَّمسي اع اهتللح اذا كيناما هللا كلب ةغالبلاوةحاصفلا <

 ورا كلت لا ماكنا | وا مالكحاا ة ةغالب وا هملكلا ةحاصف يف ءاوس اهدحت م

 3 ا ع نع م 0 اسللاك اذ لها اهعمس اذا ىتلا هموسرملا وا هظوفلا ا عيطاقملاو

 يف لب مهرءاشمو مهيابلا يف ايْئاَط افرصت اعم ا ىلا ةرصانب فرصتي افشك

 لوزتوال وقعلااهدنعبجتتعت ي يتلا حاورالا يفحارلاةنبا لف. سمت الوعل ال زيه انك 15



 يف ةّمخو ع لوقعلا يف اطاشنو ةّيحيراو ةزه ظافلالا كلت عاس مبيف ثدحي لب الك
 سسانتو راتوالا تانعاّتسا دنع كاذلثم ثدي ا؟ عريمضلا يف افطاو ع حاورالا

 فيطللا حورأا فيفخلا عبطلا يحيرال يناثملاو ثلاثملا تانرو ىقيسوملا ناملا عقو

 لها نم نافرعلا بايرا يفثد#ي يذلا وه غيلبلا مالكا نا ( انايب ىلجاو ) رهوأا

 لذملاو طاشنلاو. برطلاو رورسلاو حرفلا دثع كيف ثدحت ىتلاك يه ةلاح ناسللا
 "طاع ورافيعت مسار حاورالا يىففرصتي يذلا وه ه غيب مالكلا طاسنالاو

 خاس نمو هبسح ىلع 0 هداملاو لّقعلا يلو هعيمطلا يتو حورلا يف لمعي هنا كيرا"

 تاماقمو ضدهرعضرع وذ هنكلو ناسا لك يفو ةما لك دنع هدجت كلذلو هب قيلي ام

 لوقعلاو بابلالا يف هفرصتو سوفنلا يف هريثات بتار٠ يهانت مدعك ىهانتت ال اهّلع

 ظحوهيماسلا اهجارباو هيمارتملا اهجراعمنم هتازتموهغالملا نمهظح سسح ىلع اذعضو ةدش

 نيعتساالو ىنعملا اده ٠ نيجاضيألا ةدايزل 5 يدنعقمب مم < كلذ نافوعو معمتسملا

 قوذلاره اطعبطلا يب ها ا هيلءدهاوشلان م ٠ يش درسو هللاثمالا ب رضي الا هيلع

 نم رلا دابعو ١ىلاعد هاوقل عمتي ركفلا 3 ليقص سفنلا ميدا يلاص رهوملا ص

 كاك فرش ( امالس اوأاق نواهاجلا مهيطاخ اذاو انوه ضرالا ىلع نومي نيذلا

 نظداافا مع مهنتب اك ربدتب اهارقإ هدرز كاورخا ىلا تايالا ده ةرالد كطيو

 كداوف يف ةزرفو « كداوس يف ةزهو ع كابل يف ةعورو < كبلق يف ةعوا اهل دجت له

 كلصاغمو كئيبا رش شاعتنالاببربكتةوكقورع جلت و كءواضعا ضفتنت له رظنا

 فسوي ةروس نم ائيشلتر ف الامش وا هنم انيعو ءاببص وا نآرقلا يف ادعص ذخ مث
 9 اوبالاتقلغوهسفن ن 5 اكي ف وه يق جلا لا درازد ) ىلاعت هأوق لع كارعم عقو ناف

 هاوق وا( نوماظلا 0 ال هنا ياوثم مركا يلر هنا هللا تاغم' لاق كل تيه ١اقو

 اذه 5 م امها نب "شاحن افو هنراكأ هثيأر الف تينا تااذو ) هلأ وط زع

 كبلق اهرضحاو ع كركتف اهدنع فقوتساف اهم تئش ةيآ ياوا ( ميك كلم آلا
 عسوتلا تدر: !!ذا 5 هغالملا ىنعم نم هنع رصقاو هئايب ديرا ام غلبت كا كاسع كنلو

 3 ا 2 كتم نيثراولا هللا امهلهح - كريقيو كنس - كنم نيتي ركلات

 00007 1ك ةةلوت دع نتف اهناتحنالا ةروسا ىلا _.تنجن اذاف ابنم: تن دحاو ل

 اودبعت لإ هفلخ نمو هيدب نيب نم رانا تاخدقو فاقحالاب هموق رذنا ذا رداع اا

 ىلاعتهلوق نم ةروسلار خآىلا يهتنت ىتح## ميظعموي باذع مكتيلع فاخا يلا هللا الا



 ا١اأة4 هرااغل مهدردت قنا 0 نآرقلاةغالبا برعلادوجس

 نودعوي ام نوري موي مهاك مهل لجعتست الو لسُرلا نه مزعلا واوا ربص 5 ربصاف)
 اهتءارقيف فق - ( نوقسافلا موقلاالا كلاهي لهف غالب ٠ راهننم ةعاس الا اوثبلي ا

 رفظلاو هغابلا لينو ةياغلا غولمب كل قداو اناو ٠ اهتوالت يف لجعتست الو ثدارتو
 يتلا ةلاملا ىلا كب غلبي ام وه غيلبلا لوقلا نا سمن كا_:ه هغالبلا غلابم تاياهثب
 ةلالعا ٠ ايئايرهك اريس كرعا-ثم لك يف يرستو اًيعيبط افرعت كذاك يف فرصتت

 ارأا لعف كلقع نم ةهالس ىلع كب لمعتو ٠ حارفالا ةزه حايثرالا نم 2 روت قا

 ىتح لعاوفلاو لباوقلا سسح ىوقيو دتشي دق ريثأتلاو فرصتلا اذهو حا ايرالاب :

 دجس ىّتلا يهو هدرهشلا ةينبلاو هرهاظلا ءاضعالاو سوسحملا لكتيهلا ىلع هراثآ رهظت

 ( نيلهاملا نع ضرعاو رمءوت اب عدصاف) ىلاعت هلوق عمس نيح يلارعالا كلذ اهثم

 ىلع ل ةرباحح نم ةعامج ٠ تاع يتلا يه نارقلا ةغالب معن ٠ ةحاصفل تدحس لاقو

 اي بر ماتت اهداف يدل را ع عوضتلا نم هتلزنب وه ام وا هل دوجسلا
 ىلاعتهلوق غلب الف روطلاب برغملا يف أرقي يبنلا تءمس لاق معطم نب ريب عقد 0
 مه ما كبر نيازخ مهدنع ما ) هلوق ىلا ( نول اذا مه ما ءيش ديغ نما 0 ا

 يبلا٠ ءاح نيح هعيبر نب ةمشع نع ىوربي | كو مالسالا ىلا ريطد يبل داك ( نورطيصلما

 لقف اوضرعا ناف) ىلاعت هلوق غلب الف ت تاضف محا (ص) يبدلا هيلع ىلتف هجاحيل
 (ص)د يلا غل ىلع هديب ةبتع كانا دوعو داع ةقعاص لثم ةقعاح مكترذنا

 نان ريتا ري الو تتدارخد ندلاو نبك اذه لثمو ٠ 0-2 مح > رااب هدّسانو

 مالكلا وهو ريثأتلا كلذ هش هل نوكتيف ةغالملا نم بيصنب ىظحي دق رشلا مالك

 قرت قزمتناو سمشلا قلا يف رذلاى شالت ماعلا هنلامالك ىلا سيقاذا ل 0
 برعلاضءد دوجس كّدركاذ نع بسبغي هنا سسحاال ع ءابكتللا فصا وعيفناخدلا

 يلماعلا عاقر نب يدع لوق هاك كدعءلوعشلا ةملع نم

 اهدادم ةاودلا نم باصا ملق هقور ةربا ناك نغا يجز

 ' مكتتفرعم هئمدوجسلا عضا ومورعشلا ميا زعفرعذنحن هدوجسدعب ر وضحلا الملل لاقو
 .هغالبلا نم ريمأتلاو ذوفنلا اذه * هنم ميازعلاعضاومو نآرقلا نم دوجسلا ةنكتما
 مهعم نوسلجي اوراصىح ءافللا وكولملا ىلع ةلادلا نييبد الاو ءارعشلا حنم يذلاوه

 هقيدصناسنالا ةرواح مهنورواجيو مهسااجم خايف مهنومدانيو مهككلم ةرسا ىلع

 ن« ددسلا مه نوخضريو ريطانتلا نم بهذلا يلاور مهنوحع مث هقيقش قيقثلاو



 برعلا كوام نم ءاغابلاو ةغالبلا ماقم 007

 نم هلذاملا كلت مهب غلبتو ءارعشلا عنطصت افا كوالا نا واو ريناندلاو مهاددلا
 ( ناسنالا ةيجس ءانثلا يح ناو) مهياع ءائثلاو مهيدم فرصا هوافخلاو ماركألا

 0١ 217 لين ساتلا ىلع ناحل الآ نيل اذهوه.نأ_كلا ناك وا. ٠ كواملا صخلالافو

 ا 0 متم كاملا 0 ناك ايا حداملا ءيحي نأب  هلزنملا كيتاه غوابو

 تةتحيل هيلع اه هواتيو“ هولا ءارطالاو توعن ن زا ددال مث 3 كلحاع ميظع كاف

 فل را كلت نوعا ا غلب اًءاو 0 نأشلا نادل, الك ٠ فورصلا 0 فو لا

 تناكف بيلاسألا فياطلو باطلا عيدبو نايبلانسحو ةغالبلا نم هووح امببتارلاو آ
 دولا ىلا بل اسالا نسجل مهنوثعبي و ٠ نارأ ا يلا وعةاكلازهكولملا زهتنايبلان سجنا دما

 ءايشالاز عا مهنم نوبلتسيو ٠ ىدنلاهلأب روفصعلا ضفتنا اك ءاطعلل نوضفتئيف ٠ ىدنلاو

 رجح نم هملقو رحض نم هدي تناك وأو يلرع يا كيياب يل لق مهيلا اهتحاو مهيلع

 ماا هيف عمسإ

 اوءاضا مهبءيضتست كنا وا 2نائس ينب هوجولا ضيبلا نم

 أوء أد ثيح5 ريشعلاف رد رسمه ىلعلا فيلا نم اولح مه

 ءانع 1 | مهل كك ةالو يود . اذجل ةدح هائلا ََك واف

 هلمانا دولاب رجفتتو هلق ءاطعلل قةشتيو هدي قفدتت الو هحدم يلاهعمس اذ نم

 هاوقب يسوطلا دي نب دمخا ماك يلا نيبات ىلا رظئياذ نم لب

 رصنلا هتاف نأ رطل مام موقت  ةتيم برضلاو نعطلا نيب تام ىتف

 را 11 ل1 هيلع تاتعاو برضلا نع: ١ ةقيش تن رثطمم :تنام َقُح تيا امو

 ا شر ىلا ماقتل هللا ١ ترن اليس تلا "توف ناك دقو
 رشا كصقغا نود نم اهل لاقو هاجر :توملا عقنتسم يف تاق

 رجالا هتافكا و الإ فتايفتد ملف ةيئئاخر جيسل ديار ةودعغ اذَغ

 0 سس نمىهوالا :ليللادل ىلإ اف ار تواا تانيا ىدرت

 ”0000 01 ا ضلت مررتشرثاتيال هرمشلا اذهنملا ارظني ينلالذ وف
 يذ ”يا# رعثلا اذهب يلد نم تامام لاق نم لوق قحلا يفو ع هملق طاينو هذاءوف

 لوقي ذا نيلوالا برعلا ضعب عمسي هيبرعلاو بآدالا نيعم نم قوذ
 رياح نفملا يف نيعلا عمدو تلوت 2تضرعا موي اهنا يناجش اممو '

 ااسللا تيار نادعلا ىلا. ٠ ةرظنت دييعب نم تعا ايف



 ١١١ هةءاس سا وود كا روعشأا ُْف طل ىذلا رعشلا صعد

 هنم برقي اه يرثحبلا لوقوا
 ليلك نظن اهنمد بهنتاقت .٠ تالدخشم نويعااو 'انكفو

 ليس الو ضيغيال را 2 يح نبيساولا ةب ل

 يلايخلا رعشلا نم لياقلا لوقوا

 اهروطس نحنو ةاقلم فياحص  اهناك رايدلا يفافونصاتفتو

 اهريظن تاقف ىرهت ىتلا يذها حئاوس ءابظلاو يبدا لوقي

 اهروح بياكرأا قوف هذهاما ةئج ضرالا يف سل يل (تلق دقو

 انعررتت كلف قمح تارت - .ةيبضتئان ل لق يح
 اهريمض فعبحلاب ترفظ اذا ةباصع انا رجحلا يف مكتلسر ىلع

 تاذاكت ىلالل او هقرلاو ماجسنالا ةمسس# ي ىف ىلا اهاثما نم 3 ال امو دئارفلا هذه

 حارلاو ٠ ماسجالا 0 حاورالا ةدحو تدحتاف همالسلا و ةسالسلا يف ظافلالا ويلاعملا اهب

 اهعمسي اذ نم - دا ءوذلا فاغش قرخيو ىلقلا قاما يف اهريثأت ذفني يذلا ٠ ماغلا ءاع

 قاذ اذ نم « ةئاكم نم فحزو هعضوم نع نا نه هشملتل ٠ نتا هدد د عضي الف

 يرماعلا لوقل ىععصا اذا بوذي وا هملق قري الو باد 5 نه ةعرج

 ترف ىيا نع تيك اذا يلا ناك قددعو 6
 م 1 -

 فوذت تزيكذ انك كلا“ لق بج نا

 يئاطلا لاق ا بواقلا نايد هيلع فريو ع عولضلا هل وثبت يذلا رعشلا وهاذه
 نواقلا ةاعو هد يف راس ارجل مو فيكو

 هحدم يف(هيهاتعلايباي)١فورعملا ليءامساهدشنا نيحيدهلا دنع وهو راثشب نم سجعتا

 اهايذا ررحت هيلا ةداقئم ةفالخلا هتتا

 الأ هلا حاسي“ كايللو' + ذل دال" ماصت" كت لف
 اهملاءا هللا ليقال برواقلا تائب ةعطتإلولو

 غلبتاذككه ٠ ال ما هريرس نم نينمءوللا ريما راط له رظنا كيو هدياقل راشب لاقف

 ٠ ماسجالاو لوآعلا يف فرصتتو باللالا يف لمعتو سوفنلا نم ةغالبلا

 يهقرخ زوقيمثتو عهثيزو ةياح لك نءمالكتلا اهب ينغتسي يتلا يه ةغالمأاه لهو

 هتسافنو ع هتقيقحب هتحببو ع هاب هقنورو ع هرهرجب هءوافصو عهتاذب هئسحدوعيف

 مادختسالاو سائجلاو ع عيشوتلاو عيصرتلا فاكتو ع عيدبلا تاعنصتب الع هسفنب

 (؟ ج) 5 (مالسالاو نيدلا»



 هغالبلا نم كر عيدبلا | ْ ١

 ف اهيلع حاطصملا عاونالا ن ل اميارذو 0 رطالا هنأ تك ريظنلا رعو ريتا

 هئافصريدكتو همدور باهذو 6 مالكا ْط اطاةيعاد رثكألا 0 غلا كاذ

 ل أجع لخالاو مع اهملاو ةعورأا كات هدأ 0 عفهتحاسد ثيعشا و 6 هئام ريكعتو

 الككر ىظحي ام مالكلا عاونا وراس و ضد رقلان ف ا ركنا اال(لاثر د قأاو 0 معن 6 بواقلا

 ىلع ةدالقلا نسح هل نوكحيف ع هتحددأ د زو ه:س> فءاض ”فءنيتيزملا ب

 لياقلا ل وق لثميف ةعاربلاو نطللا ركسني لهو (دقعلا نم حئاس) انسأا قدعيفو) يطا

 اى ل :اثولاب مالك نصخ - . كا ضف يذلا فيهالل :تاق
 كلارهتستنا نصغاي ىسخاتلق حير يدنع ةاشولا لوق لاق

 يقرظنو بيبا نيع اوقدص معن ةرظنساذ!!نيعانم هب اوااقو عرخ الا لوقوا

 (او) دوع اقول لهاايت لق هدوعل ىسعهفص نيبلا موب كم..س>و اولاق د+لوق وا

 تكتف نحمي اع تملع يلق يف تكتفنيح نارجهلاب كلرتا *لثم دا
 همال كيبل برحدلال لري / نم همالسد وأو الدوح“ ا + ريظذ وا

 هام لك ٠ نكحلو- هدم ر امنكخلا 1 ماقملا ادله سيل و اها موا * نه ةيصحأ ا ام ىلا

 ردنا 2 نه ل ردق 0 ةدرحا نه هلق سلف ليبقلا كلاذ ٠ ند

 تدعما ودهيفةقدلات اما واهيلع تلف وأ هنسح كالي نحل وع جسنلا ة ةحصو درسأا ةوقو

 كسلا اذه ريغ ُّى ا رس اهد# اءزال 3-5 دملا ةمكتلا كات ىلع هامش وه هب راظتلا

 لك نمو اهنم ىلخ مالك يف ريثكسب اهنم ىلعا نسما دم دقو نسا اذه اهل سلو .
 ءيدبلا رعشلانمعونلا اذ غلب أمم . 2 ) هملعلا ىضتكي ) لد 5 نارودلاو اهثاوخا

 كوبسملا ٠ باحسلا ءام يرج يراملا رعشلا نم وهنياف باجعالا عضاومو نسما غلابم

 اهتقيقح ماب اهاننشك امو اهائفصو ىتلا لالا كلت سفنلا يف لمعي يذلا

 يساملا لوق لثم نم رعشلاكاذ نيا

 ْ سساع كل فنا اولوقي ثإ ىو اوثدحتر أ نوّشا ولا ىسع اذامو

 قيالخلا كانم فصت ملناو يلا ةبيبح تنا نوشاولا قدص معذ

 اعدصتنا ةيشخ نم يدبك ىلع ينثناٌىمحلامايا ركذاو هلوق لثم وا

 © تريصشب أهتم ةوظح يذ وا 6 مرسسإ ةيدرعلا نودراف 5 6 تايبالا ما لا



 ١س 0 عيذبلا 5 ا 01 ىف درملطا وهام ع هغالبلا كالمام

 :ففارطالاو حوطسلا زواجتيال كاذ نا دجي بيبللا ح عودصملا نم نايا ءولءوللاو
 : « هريخالا ةلككاو (« ىدقالا ضرغلاو ١ فاغثلا نم فاقلا قاعا ىلا ذفني اذهو

 بسائتلا الانايبلاو ةغالبلا كالمس ل وهغالبلا ىبعألا مالكلايف نسا رادم سال نا
 دوصلا يف تادوجوملا عيمج يف لاملاو ةحالملاو ندملا رهوج وه يذلا قسانتلاو

 داع :لاىللا م ل عيدب ا : يش 3 يفوتاعاقيالا وتامغتلا يلو تاوصالا وا

 ةءاؤجو ةه 5 مالكا ديزيف لاا ىسانقلا "نم رثكأ وه 0 نسح هل رهظ

 : هتاّئيطومسو « مالكلا فرش عيدبلاب سلو هراابطقا-عيدبلاف اذا ءهذوربو ةكرو
 اذهو فيك < ةريغ يف رهوطاو كالملا انكلو ظح هل ناك ناو هئاف ع هعاونا زياّتو

 : طحنا هع ةععض ىلا وحنيو همالك يف عونتي نا م رتلا اذا هارت ما وبا ةعانضلا خس

 34 هأوق يف هارت 4 هرعُش قئور بهذو رثك الايف

 2 دا هلل ردنف |( ف ىمدلا كلت هنيعا نددت مايا

 02 قارنت ؟راون "الو ٠ نيعملو 1 راقاولا كاكا ندد

 «اهدويقوةعانصلا لالغا نم اهّكَفو اهتيجسىلع هسفن لسراو كلذ ضفر اذاام نود
 امنت وا "قايل "نع اماذت نا" ايمذنالعتوا ادهغ نا ةلرتات

 ؟امويتلا ئعرا: تيبشا قرقراف ١ ةامءاذأ شت وول
 : م عجارف. هدياصقتايرهوج نم ّ ه ىتلاهديصقلام ةلبتالالا

 هزييع اتي .ماقم ةم_ لكل لب هدعافصلا | تلف: 9 «جهبا هعيبط ا ان ال 2 ويطمن مريخ

 يدوب ناكولياقلاب لورا 00 ليوط لغو دقان راسو ه دفان ةركفو سكان هذ "لبا

 نكل وع قلفلا نان مىلحا هدرعا ثري هقح هفا واب ىت>عوضوملا اذه 0 نا

 هريغ ةلاصالاب مهلا دصقلاو فيك اذهنم زاك كاد ال حعسفي الدارطتسالا

 امهّحارهف ون نا واةءاف ٠ هغالبلاونايبلا نع لوقلانم ىرغصلا ةرذشلا كات كبسحو معن
 كشنال "ككاو لاثمالاو دهاوشلا لقنيفراح,تسالاو حاضيالا و-رشلا يفةعسوتلا نم

 الا ىه ناو هطألا نع ائفرحاو ع رضوملا نع انجرخ دق هاندرطتساام ةلق ىلع اننا

 مالكلاةقاس ىلادوعنو 6 حفط و ْن اف جمل | ىفط نيح ع 0( - 1ك ةيعسر

 ”ناقرفلاو : يدمحملا زجعملا اذه نا الول هللا لالح ةّزعو اما # كلاثلا رعالا 8

 هتارابعةماعو ربك هتامارك لكو هرهاب هتايآ عيجو هبجعم ها 0 يدعأللا
 كلذ الوأ ع اهريغ ن م ىل>ا هم ةزج دلو و امتخا 0 ةيآ لك: ضي ل وع



 هيبرعلاةغال اييعاسمو هيرعاسملا ممالا : ْ : 52 ١

 ظ لراتكملا | لمان“ وإ و ىلا هزجعملا نارقلا اذه 5 0 مظعاو نأ اهريو ةبآ ريكا نأ ِِ كاع

 ان رث نانا ا ىلاعت هلوق وقيمهو - ال١١ اهدحجو اهراكتنا عطتسيإبو ٠ اهدنع سرخ

 7 اذاني رانا و كر كت فطاو ميركلا ءىداقلا اهينا ردت 6 نوظفالع هل ناو ركذلا

 ىلعةركتفلا فطءاواهضارقنا مث َ اهومو اهوشنو مه كالا | ,دامح وأ متاعأو ميم الإ راعا

 ةمجرلا اباماياوا تشالتو«اطوصاكاازواب أ 3 تاميضاطخكر اذ هس دع ءااامتك واهئايدا

 000 را نارا لا هتتايورللا ىلإ: هينايزعلا نم لي رعجللا» .رويتلال ليلا
 لك تراصو ع ربا اللو كثيع ةيغالا اهقياقح نم قبب ال ناداكو' ع رشلل ةيوعلاتراص

 توهملا ةاروتف ىلا ام ىلع اهرشاتو ءاشن ام ىلع امعبطتو ددرب ام ىلع اهروصت ةنما

 حرش اندرا وأو 5 روصعلا هده ليجانا ريغ نورق لق ليجانالاو ىراصتلا ةاروت ريغ

 هلاججا ىلع وه نكلاو ع هطخلا انعم تعست او مالكحأا اني لاطا ليصفتلا ىلع كاذ

 هظحي هنا دعو دقفنارقلا اره انآ ع رصاق وا رباكم الا هركتني اللو هنق بير كاك

 وح نِمِض اع قدصو دعو اع ىفو دق ( داعيا فاي ال هللاو ) ءرضنو هتئالكو

 تناو-هيبرعلا ةغالاظنحي ميركللانارقلا ظفحو ميركلا نارقلا ظفحي نيدلا: اذه هللا

 ىلع اهرمع لاطو اهتايح تماد ةغل دحتال تاغللا خيرأت يف ربسلاو رظنلا تنعما اذا
 اهت ايهو اهداوم تعاد تاغللا' ٠ نم َةَعْل دحنال ةغللا هله ةامح ََك وطك ىلوالا اهوصا

 00 3 ا ال ا اهبيكارتو

 لصاوألا لكس ةلصفنملا بع 0 كيف ةديعبلا ممالا ن< ىح اناوعاو اراصنا مدعت

 نم ءالءره رلغو ةمأ وغلاو هيئاماسلاو ةيونزعااو هيقوجاسلاوكارتالاو ةاايدلا نماهنم

 ريكا نم اوداع نا ريرتغام كوالاو كولا ءال ءره لك هدعانتم بوعسو تس ا

 .اهيداطسبو اهقاطن ةعسوتو اهقاوردمو هسرعلا ماعد ديطوتيفنيدهاجملا و نيدعانسملا

 رعالا ثودنو 0 ماس 2 عب وكلما ةطسإ نر مه ناكام ىلع مه و اهعدق ظفحو

 رفاق عفادن ود نمءارايتخا اهيلع مهسفنا و سانلا نوامجيو ءاعطاهيلانو>اترييهتلاو

 رمالاو نيبلا عجل مهيلاو : رهقلاو رسسقلاة م زا مهيديإب ذا 6 رساقعفاشالو

  هيموَقلا ةغللاىلا ليماب ضياوالا مهيف ضيدت ملو ٠ هيسنملا و ةيبصعلا سيماون مهيف لمعت

 3 هعركلا ةغللا ةده ةعيصرد نوعصتنيو . مهتنسلا نو رجهدو مهتعل نوفاعياوراصف ١

 ْ فيلحلاو . ليصالاو ليخدلاو . برءتسماو يلرعلا ىواست اهدنءو 9 هعوقلا ةحهللاو



 2 شلل

 ام اهتمدخل ممالا 0 و هيد رعلا ةغأ ةئ انعلا عينض

 بذلاو اهلل ةاماحملاو اهيلع ةرياسقلا يف ءاوس لكلاو ٠ يدقلاوثيدحلاو» يمصااو
 اهتعئمو اهترعو اهرصنو اهرث 5 سكفنلاو نسنلا لذيبو ا عافدلاو

 نمهيبرعلاب اد الاومولعلا شن يف نييصاصتخالا و نيفل ءوااربك | ىرت تناوكل ذيفف بلترتا
 يمسراغلا يل يباويل اتسجسلا متاح يبباويورهلا ذاعميببا لا ءاك مهلك نورقةدعملا مالسالا ردص

 يرهنويلعا متيلادمحلا و يمزراوخلاو يلاقلاطلادابعنب بحاصلا وييورقلا سرافنبدمحا و

 يوذعد -دادعب الا مهتدعيصءالريثك قلو يدابزوريفلاويفاجرملاو يرشعزلاو
 توفت ذنيب اماو يواضيبلاو يلازاتفتلاو يلازغلاو انيس نباو يلارافلاك تاعوسوألا

 اذه ةيائءلا اهل تعبص ةغل يا ٠ فريثلا#و كيباب ىل لق .٠ دملا اهنررصعيو دعلا

 اهتمدخاهتارمعتسمترّحسو ٠ حنا هذهاهتحنمو ٠ فطالا اذهاهب 8 عنصلا :

 فما تصن تاعللا وب ٠ ايزكبخ كاي انها ىمادقلا ة ةيداعلا مالا هذه .ريخستلا اذه

 هذه ٠ قرشلاو برغلا يف مولعلا دهم اتناك يتلا هيسرافلاو هينا تاس اهنيسفرملا

 دن لهرظنا ٠ هينايرالا وهيناروطلاوهينازاقلاوةيمار الاو هينامورلاهذههيشصلاوةيددملا

 اذه: تعس ىرخا ةما دجت. لههما ركتاوةزعلاودماخغلاوةمظعلا هذه نمةحم اهنمءىّشيف

 هرهابلا ةيلطلا هذه سيلفا ٠ اهيفةرهابلاةيانملا كلت لذبو ٠ اهريغ ةغل جيورتل يعسلا
 مظعلاناقرفلاو يركتلا نآرقلا اذهتا زجعم نم ٠ هرهاقلا ةصقلاو ٠ هرهاظلاةيضقلاو

 - هلوقةعرك رارسانم ينعيتسدلا تيغلا نع هرامخاو هت 2 مالعا ىدحا ىه تسلا

 . كلفنا ام يتلا ىوعدلا يه هذه تسلا 7 نوظفاحلا نام رك هلال :نانا ىلاعت
 ا هتحص دهاوشو 2 ليالد نيواملا ىلع ىلع نوكلا لجسوءايالاو يلايللا 59

 .' يف ىعسي ىدجالاو ىدتحلاو ييرثلاو بيئرغلا قرتف هتهارلا قياقلسا: لخا نم اهاعجتو

 « يردي الو يردي ثنيح نم ةيدرعلا فيسع وهف اهتافلءوب لفتحيو اهتاعوضوم رن
 هند ُْى هللا تاياذع مظعا نم كلذ ناكو ع ملعي الو ملعي ثيح نم اهيلع نيلماعلاو

 طفل طياوزرلاوب ىرغلا» رق ني: ةسفللا هذه تناك دقني هدابعب لع يختل
 ظفحبو قشلا رص اءءااو هقرفت | بوعشلاو هدا مالا كلت نيب ةيمالسالا ة ةقمأ اها

 ىلعاوهثالع ءامس. يف ”لجوب * هئاقترا جرب يف لوو جوامالسالا غلب هعم اللا كلت

 ناتعماخلا :ناتاه و نيدلا و ةغللا ةعماح مثيب أم دعات ىلع موعمجت تناكظ )فن

 رياسوتاداملاو تاداعلاو  باداالاو قالخالا نم ةدحوو ةعماج لكل ناتيعادلا امم
 هتتشنملا ءالشالاو هقرفتملا ءاضعالا كلت حبصت كلذيو ٠ هيدامو ةيبدا سماونلا



 هيمالسالا بال ىف هير هلا هد

 ةعفتملا ىلع هتفيظو قدءوب 000 هتمالسو هتحصو هنايك ىلع فاق لحلو دسك

 فيزاذغااو دي علوا قررالاو مظعااو مدلاو محشلاو محللا عاتجاك هلدابتلا
 ضعب ن ء هضعد ىمايو اضعب هضعب اطوغ ةاماك انادناو::ادحاو 28 اهتدوريضو

 تاطشرم . تارباغت 0 ريصت كا ذب م مذ هل وضعملال هةر ماتيو رخالا هضعد عفتيو

 ديناو باقي ا لجر كلتو دب اذهو نذا كاتو نبيع اذهف تاعشع تاقرأ ةةااو

 ءاوسمهو عاذوا مبا و بج مهو تش ل موبسحت دعمتج اهءواراو هقفتماهءواوها

 كو مهوءايحا مهنظتو ( ىتش مهبرلقو اديمج مهبس د مويلا هبمهامم نكمل لع

 0 ققح ٠ 0 رث ةعماح الو مهعمجت ةطدار ال ةعز وم :اليثياو ةعطقم ءاخعاك

 هما ماركا هيعذو هةصو نم ربكأ هئابع يذلا ءالبلا - لح ٠ هارث ام نيملسملاب

 كلل امللا مسج ف هيدرعلاةغللا خا اهريكأ تاق ول يلاغا ال ّىَس بابساو لاع كاذلو

 هدقعلا كلت تهوو ٠ هعماملا كلت تلا تح ٠ ايربظ مهءارو اهذبنو ةيمالسالا

 خرصتهيبرعلا ةغللاا وك رث ٠ قيالعلا رثيشم ءاضعالا عطقم دحاولا م.بلحا كلذ حبصأ و

 ءاقيشساو اهقمرءايحتسا يف ىناجالاو رايغالاب ثيغتستو اهرهقو اهرجه نم هللا ىلا

 ماّيهالا مزاي ناك يتلا هيسايسأا ةرهوجلاوهيساسالا ةطقنلا ىه هذهو٠ اهتايح نم ةظا

 ضرالا قرش يفةيمالسالا كلاملا تشالت ابعيمضت نمو ءىش لك ليقابملع ةظفاحملا يف

 كلذب :هلود تاادو .مالسالا كلم عاض لوقا معن ٠ اهبلقملا :آدلا ىرسو ٠ اهبرغو
 تيسن اهو هرصتبدمعثو هظفح لفكتدق هللا ناف (هللاحمسال) مالسالاعاضلوقاالو

 اهوكرتواغفاهوفن موي مالسالا كلام ىلع راتتلاو لوغلا موجه ىسنا الف يش نم
 مث ٠ دوجولا ةفيحص نم هيمالسالا ةفالخلاو هيبرعلا هلودلا ةيآ اوقُحو افصفص اعاق

 ادخو (ديعس)نمنامرهتلاون اقاخلا اهيفهعساؤلود مهنمتماقأنا مهسفنا كنا وا ومكعام

 اوحمصان ااومتعام كول أ نيكاراونيطالسلانيطاسا نمرفنلا كئأوا ل اثماو(روويث) و (هدئر)

 هللاو * هللا نيدمالسالاف هع رسةيا# وهتح ودليثات ومالسالا عاب نأ ةاعطلا واط اربكا نم

 باتك تافيفةيبرعلاا وا هينا ةفاخمنيملسأ ىلع يعنلاوةعوللا امناوهنيد ظفحي ملعا وىلوا

 ءاشي نم دالب ىلع هناحبسمللا هدعو مهسو٠ ورنعمالسالا لظصلاقتيو مهيديا نمهلل

 مهع رخو تيطادوع مهمول ناكل امو الوخنوملسملا ءالءوه دوغ مث هدامع نم

 مهءانبا لّثقي نم ةطلس يف ليئارسا ينبكح ليعاسا ونب دوعي ٠ فتملا ةريصم
 ديرعلل مالظب كدرامو مهيديا ت سك اها ذمهرايدو مهضرا كليو مه ءا ل يحتسيو



 ١١ نارقلا يف تاهباثتاا ثم يف عورشلا

 ظفحو 59 نارئلاطنخ ةيبرعلا امد 0 اعيمج نولي ورا ةيدرعلاىلا ةيبرعلا ىلاف

 مكنايكءاقبو مككتمماودوك زعظفح وه مالسالا ظفحو ٠ مالسالا ظفح نآرقلا

 مكتايحعالقراطاو 0 مكتالقتسا كف رش جايسو مكتعنمنوصحو مكت ءماجن وص و

 هللا دعي ميازعلا ىلعو 78 لوقلا وه اله ع مكيلا قحيصنو مكل وعد هك

 ظ (10: هللا ءاك نأ لوعللا قرد

 متخلف“ دملااذهىلا عركلان نارشلازاحعا وةسرعااوةعالا ل ارم نما اب
 أمو“ ْنش ينلالا نظو نظلاو“ ناو رك لاه ريغل ى يغبضتال ن هركخلا اهلا

 0 .فّكت لات ح ر>و 5 نااكل ]تضخم دق ين“ نيم !١لب نظلاوه

 ةيركللا و وخالا فطاوع نم نم م>رلا تاصوو<تعطتسا ام كل تحصنو
 : راع انام عل وقملاكل تريصو“ تعءطقناالو طاب

 #4 املعف ءاسا ٠ نمو هسمنل يدب 0 يد“ نمو 0

 ”تاهبش يز ىف تاس" كارب 1 تاع كانه معن '

 ظ ند كا تاهبش هو 3 اهلحو اهدّوع 5 < اياقنو أهدرس 050 ولد 585 ا

 ترد نمنيعمجتملا < نيد لك يف < نيدحلملاو هقدانزاا تاك قيرافت
 “سحر ا هل اوعس وو مهئايوغا كلم لا للملا يفا“ 0 اهاماتدقب وا 1

 اهنا ىلع تاهبشلا كنتو« ابو دو نعاطم هثأس او مالسألا ىلع هود دعو

 ى م <سحءابملا ران ن و يبدقاو“ اع عسسل 0 ٠ نهوا اهتاذ ْف

 أود رفاو“ ا ودعأ | ىلع أه واعجو ٠ 17 هاهو رثنف م هو اءاعومالسالا ءامعز

 داب طالا انيمباو “ .فيؤطو 0 7 مف ا كك انك الا

 نايبو اهيلع ثملاو هب رملا ىلإ ةوعدل) يف هعنقم تائشا.و هلئاط تالاقم عوضوملا اذهيفانلو

 لاوحالاو هفلاسلا فورظلا تناكام . ةسايسو اندو ابدإو ةدام هءاع نيماسملل اهعفنو اهاباز»

 هناحبسهللا ىسعو ثالجاا و بتكلا يلا ىلعاهئالجتساو فحصااتاحفص ىلع اهرشنب فعستهفنالا
 اهتمدخ يدءؤتو راصبالا ىلع ىلهتو عامسالا غلبت ناعيطتستلبةتسملا وا لاحلا يف امثو اهل ءيغنا
 للإ ءاش نا اهتلمو اهتداج ءانبال



 4 ناك لواطعم لوط 0 او لوعيلل فيما كرا 1 كامتاعا
 او“ 0000 1+ ءانمقت ةدافو لكك «ةالدنألا نع تقلا ف
 خيجح مه ىلب ' أاهركش بيو “ اه اهركذ مظعي يت رجلا ةمملاو “ىمظعلا

 همالسا ةسرحو “ هتهارب ةلجو ؛ هنقب 00 هنيد ةندسو هضرا ف هللا

 املا مه 4 مالسالاونيدلا مه . ماصخلاو ةحالا مه هسماوت ةظفحو ظ

 لن يف « همزعلا بقاثو < ةمحلا ظقيتمايف “ ماقس لكل ءربلا مه « ماظعلا
 يذلا < هرطفاا عشمشتمو < هنطغلا ل_تشم اي < قياقملا كردو < فرامملا

 دا داق “ لائم لع ثكملاو“ لاح ىلع فقولاب ليتل ع

 نم اليلق ولو يعسلاب تذفناو “ كرمع نم اريسي ولو تدقن ولاذ هاب

 نم عش ام ةعلاطمو < مهرابخا نم ص ام ةمجارميف < كرهد تاميوسس
 مه و)وهنم نقتل ل مقا نايقتا تام ول دوغا“ مهراونا ءاوضا

 الف“ عمسا| نعرصبلابو < عمشلا نع سمشلابكيدغي “ اهركافق وم(هما ركلا

 لالطالا ىلع جيرءتلابكلابا تببلا لهاب ترفظاذاو“لا ءوسحلاه دعب اتت

 الآ لاو شغطاب قيرفلا ثيدت نم الا ىهام تاهشلاكلت نا

 يف ناك ناو اهلا اسيقم اهاوقا نم نا ' را الالض مكدجلا لح نع

 تأبا ةاج دادعت نم هوركدذام وه « نيباو لجاو <نهواو ىهوا هتاذ

 هلمملا ىلع فرعت هللا كاده تناو (هللا ذاعم) ضعب عم اهضعب ضقانت اومتز

 "0 وطوو هدوخولوقلا اذه فم اهتاباوج يفو اهيف ضو لا لبق

 هدرو ىفص ثيح لضفلا لهنم نم يوترملا هغالبلايف علضتملا لجرلاتنا*
 ل ا الأ نم ةلمح نا 1 ات ىث يف 50 اهم ؛ ”دطاباو

 !دع لب ُهنع 57 ةنود انذقوو هن ار وا هاتاسكو 50 كد امم اي ]

 ماقملاب ةناو < دساكلا معزااو < دسافلا مهوتلا كلذل ىتح هيف لاجم ال ام
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 ام تاهباشتلا يف مالكلا

 هج امايقو ١ هب ايلا روهظو ٠ هغالملا يف رادعالا نم ةعئارد هتف رع يذلا 1

 هنو كل فاك ةككاذا وردا 5 هرذعملا عطقو < هزجمملا توبثو
 اذه توبث دعبو“ رمالا سفن ىلجتو “ عقاولا نع فشككلاو « هاوبثلا

 بوجوو « ماظنلا زجعملا .مالكلا اذ فس ةنطض وبن ينعا ضر هلا

 ةددعملا كلت اك ةقان لاجل نم 0 هنا نم هع 5 ايف هميدصت

 *“ اهمزالب مازتل الأ أدب دي و“ أ_هدنع لفعل || فقو يلا ةحقلا

 نود وه م هع دب ام لك ُْف لب هتون ىوعد يف اهبر قيدصتوهو

 رشا قواعملا ةدانلا ةناعنفلا نم اهنالافب نتنلا ةرطزيطا ا
 اففطا تانمارغعالا كلتلل لاح ياف اذهدعدو مدع !ادعب دوحوم لا

 مهوب ام دوررول لسهؤ“ ةنا تماذو < هحح تحاذوكذتا اوبلاتتل 5

 نودو .ٍ رهاظ قالك هب دا ابا ناب مكملا لا هانت ادس نم كلذ

 ملعت ام ا 0 م هيكل امو 7 ةمول ع اي ةرداشم

 كاضالالا اهذاكنوا نيملكتلا حا لون ودنا "نب
 هليوأت نع انزجع امو“ محازتلاو داضتلا نما.هنببرهظيا ءعفتريو < ملادتلاو
 لع نع ءزجعيانلقع لوقنو « هلاجا لع هشنو هلال علا ف مى را قع

 ملعنال أ 1 هقاو يف تفاهتو يناننال نا هل دكا لع دقتعنو “ هلاقع

 0 يبنلا كلذ ة وبن نم هعفد انعسال اع امازتاا كلذ لك .هرمأ ليصفتب

 ضراعت الو ضقانت مهوت الو ٠ امتا الل أف لامجا ال ىتااد زدسملاب ةوسلا

 أبلدسو . هزدعملا ماق كعب خفق نا“ ةومالا دعب 0-52 روما كلت اعاو

 ل ا 1 : ٠ م
 لقعلا كرت ول هلكاذه < هضؤو هللا لضف منتغاو اذهاي رب دتف تفرغام

35 :2 0 , : 10000 
 هدعاس لقو فم 9 ؛ 1 لسرا و . ةسدنو قبو“ هليبسو_لخو “هلاحو :

 مالك يف هثسلا ةزحمملا كلت بحاص حرصو هةعش همفاوو * هعمضر الد ىلع

 2( 49 ”"”؟ 0 (مالسالاو نيدلا) .



 لا ١م ةص احا أ اةتملل ضرعتا 1 3 ٠

 يمالك يف ا يموق ان.“ ه«موقيف ايدانم الملا ا 00 اكو هن

 5 د رد : الف تارا و-اهوعت اواهبا وذخف تايكسح ىلس 1 م١ اكو

 مه 3 دابع ةصاخ نم لها اسم لي “ اهنم نير ناهي نيفأكملا متسلف

 دقواو 0 اهوتلكتت الف“ أه :ارايع ىناعم و(١)اهتارا ثاو اهزومرب فرعا

 ةلالضلا يفهل مومن الو “ ةححدحال بن : ال ىتح هب نلعاو ىنعملا اذه برشا

 هل وط مل اء هل ا ريم نا )و هتءيرش نوناق يف كاذتيثادقو < هردعم

 . با اكل د ا تاك .تايآ ةنم بات ابكلا كيلع لّرايذلا || وها

 <| شم ةياقت أم نوم غيذ مهو ولق يف نيزلا مف ت امام 5

 1 ماعلا يف ا او 6 0 0 دوأت 0 أمزو ٠ هايوأت ءامتدأو ةنتفلا

 رم ةجسوالاب ىلع (بانل اكو اوأ لا ا ا 1

 ا مارت يف اهاعم لالا ىلع ةلمملا نوكتو مالا لامعا

 ازءمروضرغل لاب اراعبا هب مالا هدهد ادع رنا 0 ميدللا لع

 مياستلا نم نينم ءىملا لع مزاي ايف هاس>رش يد 1 لع 8 اا ىلا

 '0 لاا ٠١ :ةضوأ اوبهل ضرعتا ناو هئاشتملا يف هللا ىل/ ضيوتتلاو

 لجلاق ثيح . هل اامللاو كشلاو  هلالضالو غيزا ةلظم نيديسا رلا ماتم ىلا
 كير اني ولف 7-0 ال ا ا د اد ا دامت ا ا مدابع نع هناش

 ناس ف غلاب دقو (با هول | تنا كن اًةمحَركندل ن انل سهوانةيدم ذا

 كررت حابشالا ب ةيط# هفورعملا ةبطحلا يف ع 0 هاا هللا :- كلذ

 مناف هتفص 00 مل كك حاف نيالا ا رنا اونا قلوب

 ظ 0 داع ا اك هتياده رونب ٠ ىضتساأو هب

 هللا للا هماع لكف هربا ىدهلا ةكاو (صر ين اذنه ف الو هضرف كبيلع

 - دا انوكللا نيب صا حالطصالا نم ه رفشا اب هنومسد ناك ام لسفق نم ىهر(١ (



 ٠ ١١5 اناتلاا دج وللا اوقات كانا

 كلا د اف هناحسم

 ةلمجي رارقالا تونيغلا نود ةيورضملا دا 0 نع مه هانغا نيذلا

 يمل
 8م مأع | ْف نيخسار | نأ ملعاوك لع هلا قح

 لواتت نع رحعلاب 3 هللا حدف بودحملا ييغلا نم هريت اولهج ام

 ةننكا عقدت ير دوب معاقل وطبحي ملام

 فقولا ةءا 4 مهأ 0-00 ىهو أهنم ضرغلا ىهتنا “ خوف

 دق هءانماو عراشلا نأ ضرغلا اهاو اة اهله متاحا تا
 "نا اوناباو اهل ضرمتلاو اهيف ضوملا نع اوهنوتاهباشتملاكلت كلا وراشا

 هباشتملا لاؤنا يف ةفسلفلاو ةمكحلا اما - اهتاهباشتم ال اهناكحمب ةعيرشلا

 اههحو نا كينحا الامف ”ناينااو مايفالا ه هب دوصقملا نايل نم هلعحو

 نع هيافكو كل مدقم هيفو كيلع خي وا كنع بجتجينا 7 رهاظلا

 ل تاو نتا عار تي راوزا ادع سلا ولا 007
 ىوس ها م ملعت ها

 سانلا نيب لضافتلا لطبل . لفاسلاو يلاعلاو ٠ لها_لاو ملاعلا هتفرعم يف

 عم نا لبق دقو كاكتحالا بهذو ٠ رطاوملا تتامو . هنحملا تطقسو
 اولاقو . هدال_لاو زجعلا عمر هرافكلا أ عمو ٠ هلملاو ةر لا عقت ةخاللا

 يفيد نب لاقو عفا د هنا رمقلا ةلمضفو هليل ث روي ةنا 0

 . زجملا ةداع هركا لاق لو لبق ايندلا رما لك كم يننا ينرسي ام
 روبق نيزج حاسعلا توبي ناو ىوتلاؤهءاو هلا اى يملعتملا

 .رككنو" قديامهفو 0 حضتب أم هفوالا مولعلا نم ماع نم امو

 ءملاعلل نوكتاو هأصقا كرددو هاهتنم غلب ىتحةبتر دعب ةبتر اهيفملعتملا يم ةنريأ

 ردق ىلع هناش لج هللا نم ةبوثملا عّقتلو جارختسالا نحو رظنلا ةليضف

 الد ملاع نا ادحاو ايش ا ل وأ مواعلا 0 ناك ولو هيانعلا



 ركفلا ةروثحيلا ةعيرش تنس يتلا يه تابباشنملا أ

 فيذ 00 انو ) اهدادضاب كفزرعتا ٠ ايبهالاو) لج الو. يهخ ا معتم

 سيماوتلا تلّطمتو همكملا تلطبل كلذ الواو رهاظلاب نطابلاو.رشلاب
 فيطل نم مهريغو برعلا نم ءارعشلاو ءامكمملاو ءايبنالا مالك يف كو
 - رصفبو ٠ مادقملا ماعلا هنع ثحسل ظافلالا نم تلانانم تع روصو عم

 ةكرح تنقول كلذ الولو زربملا باقنلا هجرختسو مدنملا ديلبلا هنع

 تاهياشتملاف.راهنلاضايبو لبللا داوس ىو سف رعنالمباهبلاك اكو. راكفالا
 كلا مولملا" تاي تح كراكو >و ثحبلا ةعيرش : تنس ينا يه

 تاهياشتملا يف مكحملا ىدجا مانقا» 0 غلب أم اهلعلو «مويلا اهغلايم

 "00000 قدا وهام ىلا لاه كامو 1 اهريكاء ام فرعتل “ اهريريتتاف
 ا 1 نايا قم حو مخادع ناينالاةموب الا نكتلو همست وظعاو
 تافارملاو تافرخزملا كلتب ثبشتلاوتا_ضارقعالا كلت كسمتلا له
 تاضراعتملا نم اهنا ل ٍءااكيتاه ىل هلك كلذ دعب عوجرلا له

 نييعت دل 1 تانمو ةنعبا 50 000 ةقدنز ضع كلا. تاهو هم ىه أمو

 دكا 00 هديزاومو هئازيفو |يهنم لك ةطياضوب هباشتملا نم 0

 000101 ني مولعلا تافاعو نتكعلا قيزاذت يف نوملسملا هيف بتكلم
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 ادارطتساو ةلاصا كلذ ريغو ةيبرعلاوةياردلاو ثيدحلاوريسفتلا ومالكلاو
 فينصتلابهودحوو فيلاتلاب هودرفا ىتح كلذ عيمج اوعنةامواباوباو الوصف
 بوشار هش نبال هباشتملاو مكحملا باتكهيمامالا ءاملعل هبف ام ليج نف
 اذهل نا ا؟ ىضترملا فيرشلا انديس ةذمالت نم عيارلا نرّلا ؛اراع نم
 نيطانالا نم مهلاثما نف ريكو اضياب كلذ. ىف ةلامر فيرا بيلا

 هليلملا مهيداياو هليمجلا مهيعاسم هللا كش مالسالا ءاعزو مالعالا
 داتتمالاو | كي هحو ياو امدلع داربإ واا مد ضرتعملا |+ ا را كا 1 ياف اذه دعدو



 ندب مدخلا ادع

 لب. ١فيعنت الو قلعا دئاعتو ٠ فرعت الو فرعتتال يذلا لجرلا اذهاي تناوءابيلا

 ابسييلع هللا كلم مالبسالا ةعيرش ىلع لماجتملا لطايلاب دل اجلال داجملا ضرتعملا اهيااي

 كلاروعد رارعبا و كلتط راغنم و تارا رتعا دوا كذع :م د! متت كل موقا انا | ميلا كادهو

 ٠ هةيدمحلا ةوشلا: تايثا نم هددصب خ نحو همورن امرهوجيف ' ضن ىذللا ناكتنيب عم

 دجأ وه امثا هتغالبو هزاجعاو ميركلا ا باتكي ال "< دعب هيمالسالا ة ةعيرش ااو

 هتان ام هقاكيما ءاغيهانو مزاجعما ناككتنا. املأ كيلا ضا بكل هر راق"نم.امغا ومال نيم
 كائالكو هيف ةفصنلا كاتيطعاو ٠ هليلد ةماقاو هلمس جاضيا دعب هئم انغرفبدق ثحباذهو

 دقو هناهربب ةلفكتتملا هنانبل, فل. ءوملا, بتككلا ىلا كاندشراو هتموصخ يف مكتلا ىلع

 الف.  كلاقثتسا. انرذح ىج هيف لوقلا انعيشاو كلالم ائيشخ ىتح هنم كيلع ائيلما

 «لهيولاو برجا كذخايو ٠ لبسلا انم هنايب يفكنلع قتفئي نا ىشخا يلاف هثيدح دعت

 نم.دجال نك. الو زجعم وه معن لوقت نا وعو يناثلا رمالا الا هدعب كل سيلو

 يل هب يدحتملا تدص كلذ .نبسم.مزايال نككلو ٠ هتضراعم مهريغ نع البضف برعلا
 يفب ةكلمو هغالبلا يف ةوق هل صخش دجوي نا نكبملا نم. نا امتاز هلاسرلا ىوعد
 هيواسيو هحئصلا كلت لضا يف هكرإشي نم مهدعب, نمو هنامز لها اهب قوفي نايبلا

 ّْ جارتخاب هتناطف.ةدسو, هسدح ةوقل مهب نم وه صتخا ناو .هفصلا كلت رهرج

 عجب اديغمتو» 5 أجي ورت قلاكا ىلا, هيسني 0 هبسفت دنع نم رما قالتتخا لإ يي 1

 ةقيلخلا مدي نه ملاعلا يف قفتاام رثكا امو هتين يف ريضا امو . هضرغل الصوتو هدصق

 ءاقنا: نيم نم ةسفاشكتساب. زاتماو: هم, صتخا. ءيش عارتخا: ىلا ىدتها نم اشموي ىلا
 ذب اوددحتام مهنا, ىوبس كلذ.ريغ وا,ةلآ وا ةعئص, وا الع * هسفن ءاقلت نمو * هسنج
 مهعزاخيم ولع مهب صاخ ضر حولس مديل ُكاذ هيف مينامز لها اومداض الو

 هوبنلا ةحض .ىكع مك -الطضاب رتجعملا هم نيلد يأف هملعو ٠ هلشل ةعيرذوهيلا 0

 كاوعدلا ادن لمحمد 'كنع هب .باذيأو كله .جتجيام ىمقا اذه .هوعدلادصو '
 "بلا: ئدتفتل كني تلكم: ةلييسو انا ينظو ' هنهاوأا كتجح هيدجو يو ' هيهاولا

 كسغن نع هب ع ىوقاب كلا. اهتمَتلا ' اهيلع فقتل كتيرق فرصب د
 اهيلا وذرتو.دعب' نم اهيلا يمرت تنك ناو كسدح نع اهحاذتنا نيج ىلعاهايا كّتفقاو
 عيمج كنع ل اهينعتو.نيحتن الو.ابنع ديبعتلا مورثو رتس ءارو.نم
 اناوتم ريحا الو يحصن نم.اتيش كنع متكا الز. يدهج.كل ”نواآال يلا ملعتا كاذ



 الحو. اضعن ةحلا كلت ضعت النسل

 د الا تاع ف انما ةيبمعلا يدح امال زا: يجرد ين اناس أل و يحرس ايف
 يدي نم فاصنالا تاوفاالو 0 ما ناك يل قا ضمها الو ءايالاؤتابمألا نيد

 عمت انودتملا كل تبيع“ "فريح كلذ 0 ينم لاهل كلاملا وهو هنأ لج هللاو

 فرخزم نال ككل هتفاكتتو. ١ ك ع هتلمحم يذلا اذه أن ٠ الح يف يق اقم هل كاده

 ٠ ءالخ هضرا يسّقو ٠ ءامه دوعي نا قحلل ةّمه لوا ىلع كتملؤإلا تلقا لوقو

 نم ىثخا تق ا اما 0 الحو ضع عقدناو ٠ اركش متعادق

 ل راع حنا تارا نأ رجا رف "كلغ كليوعتو هقدانزلا هش دلل كنو 7

 نيركتلا هدحالملا لوصا 0 نم هديانلا ةلاقملا هذه "نا اهب اهلا ليمتف ْمَدَقلا ْ

 0017 12 تاقرف نم 'ادحلو الا يكمل صخملالت اعنا ىلطناو ..تازخلا عبط
 نارا وا يدوي تدك نا كل: لوقنو كيلا: كات كاتلاقم:دعتو“ كيلع ضقنن انأف

 ركل ها رطبا امارعحتتلا ند هدنغ قفتا دق وكر: نا يسوم ى خايب كش 1| نم ا

 رحسلا ةكوشنامزهناف ٠ هرهملا ةذباهللا كئلوا عيمج 0 0 او قاض طودتفلا
 ىدتها دو رحل متورضو عاونا ثا زدعملا ع 2 هب ءاخ أمعيمج ل اءاذ هئاود ماياد

 ملعو صاخلا ضرغلا كلذ ل لكم هل لصح مث 2 ايعا رثخال هتحيرق فطلو ةتيطق ةدجب وه

 اهسنو هرحسلا لع اهب اق اهبانساو اهقرطب مهتفرعم مدعأ اهنع : نوزدعد مهنا

 قذاح بط هناو ىنسع يف لوقت كاذلثمو هدص امل الصوتو الرول امو هّقل اخ ىلا

 مايأ ل ب بطلا ةاود ربظم وه يذلا هرضع يزهاثم نم مهتارظنو سوتيل اجو 1 2ك

 هيكذلا 00 همط ةكلذف عاقخإل ىدتها« لق نركتر نأ: زكشملا رق تك ش

 ضرغلا كلذ هل لصح اليلق 5 تحل نب كلا الا تور د ديعيو صرب لاو

 نماكلل ة ريغ ليا كاسح 0 معزت 5< وا "ناو تيلاحور تاديط قل لاقو

 ةتهامملاب < عستي مو : اما 1 | كقطع هلا هولاء ايبنالا تازجعم

 " مظعا ناس لاو مزلا ل احااي 0 للا مقافتي رد قا جعل لب 1 اراكنا اهل

 انذاعاع عقاولا ةتهامو ع عئاضلا راكنا نم * عينشلا لوقلاو٠ ع عجم

 دال 7 دع اد كلاازشا اذفاانا وبن هي ماو 96 كاذ لك نم كاّيلو هللا
 ْ يربتنالو ٠ دح ىلع فقت داكتال انندب ةريوتعللا نأ” :ثحاملا ءانثا ف ف كايلا انزز رمرو

 ره اذهو ٠ هيابن ىلا اهيف لوقلا ىرسم غلبي الو ٠ ةياغ ىلا لصت الو ٠ لصف ىلا
 ِ مكَع ثلاث ىلا عوجرلاب الا لصفنت ال اهناف تاعزانااو تاعفارأا عيمج يفناشلا .



 ١م هتموكح نازيم ناسو ٠ كالا وهلقعلا

  ماحىلا ىدموصخلا كاترما عفرن ملام يضقتيال انثي رمالا كاذك* دام
 هايس رياح ريغ ٠ هفصالا 1 والعم ه رثملا ْن رم هم رك ص رم كادتعو انذنع وه

 نييدلالوصا يف مالا لصيفلا ىلاعتدللا هلعج يذلا لقعلا وهو "0
 لصيفلا وه: تركذ اك لقعلا: معن. تلق ولو « نيزاوملا كلت لاثمال .رايعلاو رايعلاو
 هلا ءالا تاموصخلا هذه هجرت عانلا# و ءلا هذه يف ديحولا ملاعلاو * عاملا

 يي يضقنت ”و يما ةعبدا نيقيلا نيعب ردصت الو معذ «© ةيادن نإك هلا فتتتم

 0 نبا ندم“ 00 او اع كح نكلو* هاف لصف الا لصفنت "يلو: تفاعلا 5 ةعزس

 ] د؛تسااو هل ليلدلا وه هنا معزيو "هع ل لكدش انل لقعل | مككح ة ةفرعم ىنستيو

 نانو توجت ذا قف رطلا ةئاع قت جسرا دصاشلا يه هدنة
 ناريملا اذه يفام او لكل رعد كلا خ م اجلا اذه طقس دقق ١ ناهر 2 تةمتساو

 فطلاو .٠ ةقيصعلا : نم هي تحام نيداو* ةّحلا 0 هب تنام نمحا امائلق * نيعلا نم

 .لاطاوا ٠ ' تر < يكل رمالا نا اذهاي معن فل هاداجلا لدم ب اس نهم || ع

 هانا ثيح نم ' لطيباو 2 لق لقعلا سا م ا انس ع نكلو٠ تفصوام ىلع

 كحد هّكنو هل زعو ٠ هدحوا ثدح نم .همدعاو * هل ثدحب نم ايها هاعحو

 1 يلعو ٠ فيقطا اب ادآ نسل انام ٠ فيحتال انازيم هل 5 14 تابيهو الك له همصنو هرصن

 مكح نا ناكل نيترو دنلا ن رم قالب كا عسوا ًابابو ٠ لبي نا نمحضوا
 نقيض عقد اذا هتادحوو ةسفئ ءرألا ةعجارم كم هنايكو ةك اللف وح ةناز دم لقعلا

 مكحام هدام هدرأ و *هليطف طمغو * هححاجملاو ةهموصملا قدرط ىلا عفدو * هلداحأا

 مصنخحا دححملال غم ءالقعلا هب مكح اع 3 رابظتسإالاو راصتنإالا وه دكاذو * هلَقع هب

 اهرياظنب ءايشالا نأف * هيلع اوعفادتو هيف اوضاخام لاثما يف . لتع ركتني الو * هلضف

 هيغل هاو نم كنع هارد ةراصع لهو * فصوتو قحات اهرصاوابو * فرعت

 سووا قفا دق نوكتي نا, ىسع لوقت ثدح ( هفدصلاب ) لوقلا الاء هجحلا يهاوو

 لع ينفخ 6 تطلا نم م ىبسرعأ و * هرصع ٌةرحس هيلع رعد ملام رحسلل بابسا ةفرعم نم

 نمل رقك الا اذه لغو" هموق ل هنء زجعام ةغالللا نماص)دمحأو * هنامز ءاطا

 > * عضا ورديبدتو عئاص عنص نع ال قافتالاو تخبلاو ةفدصلاب ملاعلا دوجو نا 1

 هر رهدلا تايل وا .ىلع موق ة كان انهو * ملع ة ةعطل ملاح ةفاصحو « ه4.كح ناقثاو

 راكنالا داك ا ىلع !اوركنا دق * مه« ول> ةحا جرو م وقع ةحص ىلع ملاستن ن 8



 لضافلا مكسلعاو لداعغلا نازيملا ىو

 هطسقتسلاب * مهتاملك ل اثماو هيئاطاطسفوسلاب مهوهسوو رايتعالا ةخرد نع مهوطقساو

 ةرورذ نودححي مهئاو « ةيرطفلا مواعلاو 38 هيل والا هيادنلا نوركعي مهنا نوئعد

 .ماقملك 5 ءالقعلا مك مهنادج وتادياجوء مهءابطزيا رغتؤرب اكو مُهوَقَع

 همصخ ىلع هتحح رامعمو ع هفقسو هّيحض دامسمو هلع مكحيف» رااناريم وه» ةلثم فا

 لامنامصالاو فئايب نيع الو ع هئاسل ليع ال ع لصاف مكحو ع لداغ نازيم اذهز
 يدتهي نم :ل5 يف باترا ال معن «فيسلاواتوكتسلا ىوش هل سملق ع فيمعاي هيلغ

 ءالقعلا مكح ةفرعم ىلاو ع 0 اذا بانساو رياظتلاو هامشالا ىلا « تارظانملا يف

 ة 97 لالعلاما + اهيدان « قمتي واو تايهرذتلا: نم قوككتالا كين اهس اه ايف

 ةايا شاك ناكمي ةهيدنلا لوف وه 2 يس ناكمإلا ِ ناك واف اهتاكتنا حوضوق

 ىلع قراعا عسنت "الووعت عيار ا كلاقرا لع 0 6 قدلو تاغلا لقا دغب كاذ

 هيدمحللا ةللا ؤهم مالسالاةعد رشناب ار م مى اعف + عئاصلا راكشا ىلا ىداو 3 عقارلا

 عياتصلاو مواغلا يفنيعدمملا و نيغرتخملا ةرثك نم هانركذ ام نا «رخآ ءيش. كانهو لجا

 هيلا ريشا نم عرتخم نفام م اعتاد كلنا ع هضفخاو هضفرا امل قو هضحدا أم ند

 دال ا«حاورلاو ماج هللا ةرباثلا دعب هعارتخا كنضعا ام ىلا ئدتها دقو الإ

 ءلماعملاو نأ افلا ىنخوتو ع« سنافتلاو سفنلالذبو َ سرادماوءديتاسالا خود نا

 اثم هتوص لاط يلا ةهلاو + اهيف.عرتخا بلا ةطخلا كلت يف ع قضافالا و ةدياهلاو ظ

 . ءاوعفهدعب نم هب قتقاو ع هليلدو هذخأم سانلل حضتتاو هليسس فرع غارتخالا دعب مث

 هليضافت يف هضفر وا لع نوءوش ضعب يف هلادعاشف راض ول. ع هدينع امنع ةازوا هلثع

 مهانيصصخ نما ىريسلا هب كدتع تدهشوهذاغلا كل تضقامت كلذ ريغىلا: ع هلمجت وا

 ٠ مهم وق.ن ؤيع تصنو مهتما يلا رهظ ننم متهف < هزخعملا ناكت ىهباثمآو 3 ةءولل ان

 نيحنم ٠ مهلاوحا شخ منع ىداوتيل الو .٠ مهرما نم.ءيش مهيلع نخيل ناك امو
 اوسوحك الو... اغا وشرام ام منهنا نودهشيو نودجت.٠ . مهارتكا نم ىلا منبع عر

 تل حام : ترد“ وم ىلع رشلا نم اوفقو الو ٠ ب ه ىلا اوفلتخا:الو 9 ٠

 ةوعدلاب اوأدتياام مهو. ملغ ةوددلا ىوعذ 8 اوةكيصفاو ٠ اهيلا اود يتلا ةزجعملا

 ريذاعملا اعطقو 3 ًاتشتا ٠ مهدالي الا تازجغملا داهظاب. اود الو. هموت ال“

 قداص يتب تقوم كات ىلدا ميلا ذيعتلاو ٠ ىلو ءا مهقيدصتي ريغلا :نوكتتل

 ىدوم ومها نبا نم.« هتدلجح ءانا ريذيف ماقو « لفها ريغ 5 رهظ وهم وق اعد .ءدب وعدا



 “7*١  هفرصلاب نآرآلا زأجعا ناي لوقلا نالطيك ٠ هفدصلا نالطب

 كلتنا مث ٠ مهديغو مزعلا يلوا نماءيمج م هيلعمتلاتا اواص مهريغو ٠ ىسسعو ديحمو

 تطاحاالو شيلا ةماع نم مهن اثبت يِتثام< مهلا وزبتلاذو ع مهباهذبت بهذتا ريعلا
 نشل كا م نيعراملاةق ذا نم م ميه دعب ءأج ع نم ةرثك ىلع ل ىوقلا عيجاهب

 رحبلا هاصعب برذي نمدتكارتا  مهتوعدلطبي نادهجيو ٠ مهتغيرش داضي نم

 « فركدح نعةةارهشلا| ينغت مث كلا ذ كلخما ىلا امسي اةيرط هيفرويعال قف. ع اسجبلم

 يذلاك كاذ هبأدو هثداع نأ يداعلا عئتملاب اوءاح نيح ء اينئالاف + هرعا حوضو دعب

 ءابطالاقا نط ىلوأ اءايجاو ءايكذالا ةرجسلل اصعلا .اّقلا نم - هيرسلو رحسلا هش

 ةقابللا نم مهل و ٠ همنصلا نم مهناكمل ءالءوه فرعو ءاغلبلا ةرها نارقلا ةغالبو

 وهامرفثلا ها وا هب ءاج ام نا ٠ هعلشلا كلت ةسراممت يف ةراهلا ن م مهتازامو هتطقلا و

 قرلا) يعانصلا ملعتلا 5 0 جرد 7 ىروق هئع زجعت يذلا عنصلا نم ظ

 مل كلذ لك دعبو ع يماحلا تلاقو يحلا عبباط نع بوبصم ةلاحغ ال هناو ع 0

 ىلعب رارصالاو ا < نا الار ركسس ا دب يلستلا ىلا الا ا 7
 ءامسنالا دحت ملف هيلعو «ناهرب الوةحح نءال «٠ نالذخلاو ىماعتلا نم ع راكنالا

 هعماجلل ظفحاو «فيعلا ناو ضرالا يف حالصلاب حا هناف 0 ىوسب اجالع مف

 عم كيسحا 0 أيمحب !اةيمصعلاو ٠ ىوهلا ا نم هللاب ذ دوعن «رورشلل ءرداو

 هيف اندهجو حصنلا نم م كل هائيخوت ام م عييمج دعب < هياثعلا ةدعاسمو قيفوتلا ةفعاسم

 ميضتا اك هؤدصلاب لوقلا نع ع ةفرصلا م ظءا ىلع تغقو دقو 0 نايبلا نم كل

 لب هتاذو هرهوج وه ىسا نارقلا 00 ناي كر هلأ اسكت هنو كلذ عيمج نم

 لعجي+ ن ملوق «بذاك 0 وقو « بزاعهار ل |كلذنا « هنود ةفرصلاو هئءزحطاد

 الظذل وةباكتخالا اهنتاعمواهتياتح فيارش مل صح الو الح ةغالبلا ة ةفرعم نمهل هللا

 <« هلالخلا هذهل اثما يف طبخي لضاوع هلاقملا هذه ىلا ا ع ةلاهطاو زجعلا هقياض لش

 ايناشب يف قياتيلا وفق لل غدي بروح نال ونس ية سا
 . « نارقلا ةغالب ملعا ىدصتو ع نالا اذهب ينع نم لكو امس ع اهنالطب حاضياو

 لقئي ل كلذ هيلا سن نم نا ىلع -هتلاحاو هنالطبيف غلابو لوقلا اذه ىلع عّنْس دق
 ياز ره اًماو ع ةفيخس الو ةهرش ىلع ليوعتلاو ع هفيعض الو ةجح ىلا داعسالا ةع

 هتمئاطاو هللا نمديبأتي ال ع ٌروعم تاوضلاو زيزع دادسلاو ٠ ةاديا اجرك وكر

 نيمحارلا محرا وهو .[هخاح لك حان طو ٠ ةيغزلا ىهتنم هناف كلذ يف بغزت هيلاو

 0 جد 6 ( مالسالاو نيدلا



 ع 5

 مالت نقولا دج 5

 ىلمرم وأ ىذانار وا رءاشتم كا 0 وا رصاق تدأتم لع هيتشا ناف

 لدتشا 0 هزاحجياو هتعاردو «هزاحعاو 0 ا يشالتم ةريصلا

 1 لذات لا معا تيما هذ نم هيلع
 نيب اغا “ هزدع ىلع لدي امنا < هصقن نع ربخي ام هك ١/ هذه يط يف

 ىلا يمويو © هإوع 14 ىلا ريشلو “ همه هَ اخساإ 8 5- و لج نع .

 هانيعداام كو ع هانم دقيذل ااعم دقاا و“ ةعمط ويلا مربوهدنز 0

 ل ما © هقيلات عيدبو 6 بيجعو 0 امل غلي يا

 هريصب يذ ليعهبتشل الو < هنؤد نا ى دعت الو“ هاوس لهتحي الو “

 ار مرتهلث قد ناوارما اذه "ناو © هقرعم ىحا دنع ليخي الو

 نأ كيد هدر را اا كلا ود رو . ع نوط4# لهاو

 ا 00 اة رن لك ىفو <«سان ةمنصلكلو «لاجر ,لع .لكشاو «تدرا
 ند كرغ ها ىلع هتافالدوهزاحعا هوحو ف ا عمجو * طسوتمو

 “2 ريع زاد تقسم يذلا "لوك عام نم 0 لدلك« ري نه ةرطقو “ضيف

 هدر تل يتلا هتازجعم 6م و انيينةوبن ةبا نا ل ناك نم ناكاغاو

 مث هب ءاج كل ادع زاجعا يه « هلبق ءايبنالا تازجسم تقافو
 هد 0 ا يرعدلا هذه هب تيكن امو زاحءالا هوجو ليصافت نع 2

 اعيط كلذ نم تيارام عفادت نكلو .ناؤنملا كلذ لعةفلءوملا .ناشلا اذهب
 كلماملو لاذ هب ىردف هنم حشر مان املا ١! لع حفطو <“ امؤد هل عطتسا ملف

 ا كرا تتنصلا نم كلتا ىت يذلا اذار كعم مالكا مت >6 عمدا
 مالكلا نم هاندر سام لكك ةماع ةحملا تايثاو“ هل ىذا 0 2

 ناسا او ؟تاحاصتلا ةفرعم نم اهاتفصو ىتلا ةفصلاب وهن نم تنك نا كنا

 0 امتع و ورغعلا كينفراو 4 لمأتلا كلينك دقف < تاغالثلا يراعنم



 | فب هغالبلا ف رعم نع رصاقلا وقو يناثلا ة

 نمو “ اصقانةفرعملا يفو “ افعض ةيفاف تنك ناو“ 1 ما حاملا

 8 انيرهاعع رمزا“ الشا اًنمزوا ٠ القم ارصقم وا “ ايراع ةبترلا هذه

 + ىعءالو“ ىلعتلا نما كا دب الف “ادب طست الو ةارحر 0 7 .

 7 او“ اهئم حرا اك ةعنصلا هده يف صقانلا نا لق دقو “ مياسقل

 ىناثلا فيصلا نم اهيفن وكي ىتلا ةباثملاب ن وصلا نوم ىبف “< اببع ني 2
 7 0 ارما هك أنأ هللا نوعي هل حتفن نا ديرن نحنو

 قح هل ئءتنو < لوالا فتعلا نومعيستلا كلذ نلتع ف ندهج 1

 نان 0 هتاعا رم متا هاعارد دا قح هلم ا ول فنعيد هنا رقنو هب

 «<دقانلا كاردتسا ءاشيام لوقلا نمهيف كردتسو < ملاعل ١١ لالدتيسا ىف 'لدعس

 باو.صلاو قدصلا ىلإ يعسلو * هتعزع لكس 5 لطي نم ناكر نا

 «هسلعةفازعب ففاصنالا ةصيف ىلا ةعيصملا يضمن سا
 نم لكل لوقأف <هناروو اننادوب نمةيانعلاو قيفرتلاو هاو

 قالا 0 «يتخيصن هيلا صواملا حانحي تراطو < قوعد هيلع تأرط
 ىبتنمو < هردداا ةياغ يف لو هيلا ذا قاثلإ فاعلا مكمل و < رشنلا ةماعو

 ةيدرءعلاو برعلا ميد ع هنف تيهيذ || © ناضع الإ هذه يف ايس“ ة علا

 ليدي نا ىبسعو “ ابارخ هضداو  ايابي هضور تكرتف < راصعا تاذ حير
 لفكتت دّمف < نيفدلا يئاد مسهت الف ٠ هرسألا كلت هل ذيعيو < هرصنلاب هلهلل
 ْ *نيح 5 هان نملعتلو نيمملا :ىرعلا هئاسلوا 1 ندلا اذه ةرصشد هللا

 ىلا اهئاحراو ( رصم) ءاودا ند ادا تار مصا ريغ محم يب رع لكو يعلي ( ١

 للا اهتامح دوعو هءد رعلا 0 ساعتناد ا ىذلا ميسنلا تاك لي ٠ يمو مويا حع 2

 ليسسلا اله ُْ روكشألا | يقرعس يب 5 نرق 0 1 0 كيلا دا يتلا ت افرأا اع

 ناس رهيلرعأا ن رك اذ اومويأ ات حصا ى> سرادملا حتفو تكلا رخو لسلا كسه نم



 ١ مماقلا ى ذاجعالا يف هيلا ليجست ٠

 0 اغلا ةنان الكدر امتازت لا فا ف ناك كاز ةيفنأ سا نا

 لا فاو“ :يارللا ناط ىلا ايص مهتم دخاو لاك لاش" نا * ةلقاكلا

 لهاجي كاف * دان هلام ع تابج ام كنا اذهان“ تابلا اذه 3 قوقولا

 مواعلا 5 الكتل "نأ ل ةءظلخلا ةيكلتاو“ ةلزاألا هنا كا

 لب شانلا نم دعاو لك دنع كلذ لاثماو فرااو فزاعملاو عئانصلاو

 عتمملا قم عيذطا وتلخي الو لكلا دنع لكلا نؤكي نا تق ةياثثلا
 ذاع ائز اك ذا ةنسه هذه“ عيل هنا نم دخاو لك دنع عفا اال
 ثا كلذ يف حاهنملاو ةعرلاو“ مدا ع 0 نمو < لاعلا ءدب لغم ٌدالبلاو

 ةراهلا يوذو ٠ أه ةربلا لها ىلا ةفرح ؤا ةمتام وأ ماع اغ دقاف لك عري

 انقاو 5 هيلع م دل يف ليؤمتلاو < مهبل تنال نت داواق هج لو

 ضانمالو < مئلستلا نغادل ةحوذتمالف لاو < مهنعلضفلا يف اعز وا مهنم
 ناناو “ اًمّقح عاتتالابو < اقر رط عقاو || ىلا مهوق لمحتف < دلقتلا نع هل

 *نزاوتلو “ همئاس || ةرطفلا نيئاوق نع جرخ دقق كاذ هتاف دقو اذه .ن

 و 6 ةرغأ. انمي 5 00 3 وهو نيفتصلا ث ا[ اذهؤ “ هةمقتسما 0

 دق ةناذ هلع ايات الو ا 55 نو لال هركنو ةئافزغا اقنع

 الا دان دقو < هنلح وهنا دخو ةزباكمألا | يراؤ <هدشنل "لتيطا ةطخ' زاتخا

 ْ (ءاشن ع نم يذهز هللا نكلو ت نحا نه يدبت ال كناف )« هنأق 5 هللا

 "ةفرتموءاعاملا < مزنلا قداضو قدضلا تطاخو < قملا كلاطان كنا آما
 اديلع 00000 لذ كلاذب املا ةلاسسالا نع رماثلا < كافني ز اجعالا
 يريدب 0 لع كين ان نانزإلا نا .ارقلابن ادعا تايثا نم.ناشلا اذه يف

 لا دراتللو اهمرقو ةييرملا اعر'ايزهاو هضمها ََش اهسرادم رثكا يف ملعتلا

 رو شعل دنع قم دانغل ان قطان ' لك نع كلذب



 ١4١ ثآرقلا زاجعات 2 اغا

 ؛ كاف جادو“ لاتماجو:لاع لك هر كلل ىرثت «كليدل عا ككرع
 .انرشاام وه « افراَض الو اذان هنع كل ئرت الو  انلاغكل ةف دخت الو
 . ةتغالب يهاب / مهنأثاب ناعذاو“ هت رالم نخ برعلا زتتغ نم ةرم ريغ للا
 هم ف نقعفت وأ ركنا اهلانث نا نم عا « رشنلا قوم قوات او
 .مهفارتغاو برعلا ةتضراعم مدع يعا اذهو “ ددَغ يقذ ددع ةنيم ا ءدحا

 يكتب ةرورلا 4 ةب ديل رقما رودملان مهناعذاو ز :حتعلاب

 6 د ١ ؟ :ترعلا يعاود رفوت ع “ هلقنفادخي لو < هفالخ لقني م

 ظ م زا زورق تك“ هطحو هظاقسا 0 ءمهعاود زرذوتل «اا وةك ام

 : نتاع وت لردع دلا ةكيراتغا نلملا ى هايس © ةطيضو ةلقن لعناك ول

 حوضولا يف لاحلا غلي كيو راظناف < نيفأتلاو رييغتلاب هبلطتتو < نيذلا اذه

 ١ مالكلا ةربغنم ءاغاملا كئاوال لاقت ل كبح ىلا < نيفاقملا يف ةوقلاو
 - حاضفلا مالغا اوتقرو ةغالبلا | غيارش اوعرش مه نيذلا “ نأب بانا هو

 كلت يظع عم مهتاف “ البس اولهتتو “ انهن وهنأ تاون“ انقرط خمانلل اوس

 1ْ ”مجداكتااو“ لاخلا 3 ةيمعت ىلع اوردتقي ١ هردفلا كناه حمسقو 6 ودل

 دايمن وا “ ةيؤاتش وا ةيداقب هنا 00 7 قفاتن 3 0 وا مهسفنا: ىل اع

 دخولا فيتعلا يقينا 1 ةمملاو قتلا ل نم هملع ازوناك ام خم“ ةيه اضيوأ

 ١ قي ل 5« ةدوهش نيع نع ةباجتحا وا “ ةدوحجو ىسمعا طن يف ابلاغ
 يف ةيرفأ لّدَجَوا هرما يف عقاولا ريغ لقنل لاجت  هلثإتاو ظاّحلاو « لقتل
 ”لثنلا قفتأ لف < هضراغم ؤا ةضقانم وا < هفن امموا ةمحارف ف “ هناش
 ”حوضوو « ةهيشلا عالقو < كنشلا ءالج هيفام لغ ثالثلا هتبسن فارطاب
 ئ قوقا ِهب كل دهشيام “ لاقتالا قئراقتو < رامخالا فع اضتيف مكف “ هيما

 ريهام نع ام تفتش كّلملو © هذاغلا ىهتنم ىلا ةنم كب مجهتو هداهشلا



 نآرقلا هيدي رملا لاح ميغ

 لع ءاودهامتو ووقت ترفع 0 أت ثيح“ شرق ةذياهجو < هلهاملا

 قاع ميانادمبس 7 ضعب مهلع تيلثا ذاىتح “ اودقاعتو ةزحراهلا

 مايقلا نعو“ اودجسو ناقذ الا ىلعناعذالا اور “ هتابا رسممو هتان وز

 هوما لع اومز ءو 'دونبلا اوق صو دوبعلا اوضهنف ' اودعق دهعلا ءافوب

 نع هب ةادعسالا 500 برذلاو ع نع طلأ اومزأو “ ماز "ءلإ اودجسو

 الا <ملسأ ن لا هك يف مهنم ملسا امو “ مزال ةبرض ةضراملا

 001 ؟ىتالكلا كلتءاهذخأم مهم تزنخلاعد < تايآلا كلت عامتساب

  (ضر ) باطلا نب رمعو ديبل مالسأ لثم ع نع را ريسلاو خيراوتلا

 . فرعو «نماف هلل مالك عمس نمم ةرجملا لق هباحصلا ربكأ نم مهلاثماو
 < ميبابلا شهدي هيلع هللا تاولص ِهب عداصلا ناك دقلو < نماطتف قمل 4 5

 رعاشفنا ن وبعد :د ةرأتف مهراصبا ىمعتو مه رعاشم مشيف مهلوتع لهذيو

 ةمظعلا يف سعالا يب هانت د نهاك نولوقي ىرخ أو

 هك ةءااموا هأبر 0 هزم ةعوروءارحع دج د معرف نايف هيإو ملا يفهي !اعنو ١

 لوق نمرشقناو عاش هام كلمّدقتام وا < ني لا يف ريسلا كفقواام وارظنلا

 - ينب هموَقل مهبف ةحاصفلاو ةفاصملا يوذو شيرق راك نم وهو ديلولا

 ل ءامنأ تضافتساو خيداوتلا نللاَف هصقلا هذه تضاف دقو موزخم

 عمج يف( هرس سدق) يممربطلا ةمالعلا انخسش اهدروا دقو هفلت# تاكو

 مالسالا ريسافت نم دنلاب امل ضفا تلقول لب هنمامالل_ريسفت لجا :نامبلا

 . ىلع وهاهدرس دقو هربخ ىصقتساو همف رظن نم كاذ فرعد ادعبم نأ 0

 00 اي ساس ام, لزتخا نكلو تاتكلا كلذ: يف اييضانتو اههجنو
 ِهلوق يف لاق ثيح هياك ةجاللا لحمل هيف اردق تحبلا ذيهحلاو تمغلا ةقثلا

 الا اذه نإ) ةناش زعهلوقىلا (ردق 00 لسرساو 0 ا) يلاعت



 0 يموزخملا ةريغلا نب .ديلولا مالك

 مانغا وجت فلعل هلولا وا يوز (<رهملا لوف لاا ذه ا
 مالك ٠ نا سنإإلا م الك نم وهام مالك دمح نم قلفم هللاو

 قذف هلفساناو .رمثمل ةالغا ناو .هوالطل هياع ناو .هوالل هل نا نا
 شلرق ناس هللاو دل اشار امض شن رش عراق هلع لعب الو ولعل هلاو

 مالقف هاج اع هملكو اًنيزَ هيلا دقق ةودكشكا انا ”لهجت ونا لاف 1
 نهاك هنا نواومتو 0 ع لهف نونجي ادمحمنأ نوع لا 0 مها أ

 : 0 ىطاعتي 58 ويشد ر لهفر ءاش هنا نومح زو نو 5ه 00 د لهف

 0 اردنا و لذكلا | نم ايش هيلع تبر . لهفتاذك هنا نوحرتو

 قري هوما امأ هعاش هلا وهان لاَقف ركفف وه اف اولاقمث المبلا كلذ

 ” لو اور طنب هل هلاوتي يذلا انو ةنلاوم وداود هلع
 نيبجعتم هلوقب نيبجعم اوق رفتو احرف يدانلا ميتراف لباب لها نعو همايسم

 هتماقتسا نم ا تضنو هتك يذ رك يبجعامو عا

 6غ 2 اع 5 ودا رصبا يع را هج الو هحاحتحاو .هجاجوعاو

 :ركفلاةفا اصح نع بزاعلاو ٠ رغلا ديل ولاهي هل لّمف ءاماعو لولا يف ضاخ

 هئ اتناول ملف دأب لها ٠ نيالا ا ايما رحسلا نم ءيش ةمث ناك ول

 هرما ةنا "مها ربظيو مرش نمانلا ئانن فمك ترامادول 3
 حشا كادر يدلا» قرحتلا سردملاو٠ ةعوسلا ل احملا انهناكنباو

 فود اهي زاونالل ىذلا زواره و هددحو خجبسأ هف راصو .هدحو (ص)

 عيجاموق لكي ظلم دق :فويكتلاو راو ةنل عرس دل

 تعزفال و و .هزافظا ة ةموعنيف ر ةظلا اندأأ تمعن دعم .هراوطاو هتالقثت

 هيلا قرعش تلو «هركم لاظباو .هزدلت لح لا لهما ىلا
 هلق لكن نم انكت هع اع قوق يف ختانلا تاذكلا ةماسم يكل 0



 ياو مالك ف4 ثْخ فاسو

 ف ١ كلتا و ءابملا يف كلالعا نيقنت نا 0 يمن نيعدفض تنب عٍدفض'

 ل اذ تار اكباو انجع تانجاعلاو ائدط تانحاطلاو ه -اوقو نيطلا

 ضرغلا امو-< ا لفطلاب أب ناي بلو ااءانبصب دف هانع يذل اوه ادهه ناك

 1 هاما لالتخاو ؟ هماهوا ةعضو “ هماصح فءِض ناب“ همالك لدن يف ظ

 هبا انيلو < هلقع لاهذناو هيل شاهدنا ناب ضرغلا لب “ نعي ةلاجاو ئ

 هيؤأعد يف ضقانتيو “همالك يف. لي < راصف ههشلا ف هكابتشاو 3 هريخلا يف

 ههضو مث < هناصصلاو قدصلاب الرا (ضاادنبح فيغو ِثيح “ هماكحاو

 <هموس ءودسإ ا ريويوم وهل كلذ لك قاوكد“ هنايكلا مظعاب ( نبا حامد

 يفاقم رشا و.“ هفرعملا تدادزا املكو معن - لوم م و 26 فيحو

 ”00 لا عاب يبل ءاجذ ؟ هقابللاو قينملا رع شتوقرابلا ءيشلا
 001 يري ةيمياتجم < هوغو موب يف ايلاعتم و رياظنيف ا
 ةا ا ير رع لك خب سيل او هل ناسحتسالاو “ يام
 ظ انيف كيب نال اذلو “ هنأف رعو هيف هكاردا ا هناسسحتسا مدعو *ي

 هر , انناعا لع- هودي اد رف د ع نع لقني امم اًدبش و لتثع ٠

 بيلاسا نوءوشو مالكلاةفرعم يف تو انتل اللا كاذ امو هل ] مهدوحجو

 ماكو كهم“لك ٠ نم رغلاىوصقو هَل هشنو للا مالا اد مهفتف ةغالبلا

 ىرداو“ هرب! لمهاربخا نم هنا يف باترتال نم ومب ةف|ريعا ]ف نرلا

 ةلاو لح الو نجلا مالك نم سد ل هنابآد انعدم < يي !او ةناملإب يوذ

 الو هفلخ نم ,لطابلا هيتابال يذلا قا وه اذهو“ هيلع 15 الو -

 نع زجاملا 5 كل هتابثا ددصيف نحن يذلا زاجعالا وهو .هيدي نيب نم ]

 . لها ىلا هيف عوجرلا كتفيظو نا نر, د يذلا “ هلوط نع رصاقتملا“ هلين

 70000 نب كيتككنا» لقا نا كيرعد# هفرملا يودي نو ولا ءودلاف <ةربحلا



 00 هزاجعاو نآرّدلا ةءالمب ءاغاملاو نادك ا

 *كديع نيدهاشلا دحا اذه را يلا ىلإ اتت يهو هنيبل أ

 دقو “< ه_عاتصلا هذه خويش نم خيش ديلولا اذه ناف “ كدح هيف مزلاو

 وا هتدابشي دقت ىتح نيملسما نم وه سيلو < هعابطو هقوذ اهيلع هللا لبج

 قيدصتلا كيلا الو < ليدعتلاو حرملا قح كل سيل هنا ا« «هتلاقميف همبتت

 ةفر ايضو ثيدملا يف ةريلا لها ىلع اضيا كلذ يف لّوعتلب < ييذكتتلاو

 اممجيف اوفرصومهرا عا ابطيضيف اوفا نيذلا ل الا ةدقنو ' راخخالا

 معلا ةةدافتدالا بدا نمالو «مركتلاوفصُتلا نم سياو» مهرابنو مهليل

 انك اةيانرطا الإ لضفلاولطلا نم تبصاامتناو «يهييذكت ىلاعراست نا

 2 وقا رابتعالاواعماقاوف مهةيدصت لعةماّمتسالا و“ ملسا م ميلستلاف“ م «مصت

 ةعشا راشتناو “ هدوهظو هلوزن نيح نم لاودملا اذه ىلع لاملا لي 6

 ةعانصلا نم نّدمتم “ هعاربال كلمتم ءاج امكبباو- اذه كموب ىلا < ه

 ديحو « كلا ىيكل دياق ' هددالا نونت :هلايفهجو “ هسرعلا يف 8

 كلت نم هظح ةتمح ىلع هتدجو الإ ميلاد هلااوبانو نتا مظنا ف

 هتزحمع نيقيلاو < هزاجعاب ةفرعملا يفاعفتر م « هلزنملاكلت نم هلاكو < هطخلا

 زظن.ىف ةللغر قزعلا يرمو < ل زن ظحوذ ةنايذلا نم ناك تاق رار

 ىلع دادزي الو < اروهظو ارش ألا دتشي ال هللا هزعا باتكحلاو ءرزش
 داَمم لع العو “ هضراعم وام لق نما دق 00 هلا هرون ءافطا يدب ع

 نراتكيلا زينها شلموةيبرعلامالاعا نم فتمت الو دمتاال تسلا كا
 نا زلحالل نات ورمعو دمملا دبعو عشتمل نتا ما ل / مهل |عزو

 يباصلاو بحاصلاو يمزراوحلاو نامزلا عيدبكو - ىلوالا ةقبطلا نم

 يذلاو- هيناثلا ةقيطلا يف ءايدالاو ءارغشلا نم مهلاثم ؟ءاو .يرعملاو 3

 8 رفا < هلياثللا ىلع مجهتي نا رابتعالا لبقيو < هضرامملا لاهتحا هبلا قرطتي
 ) 2 15( ظ (مالسالاو نيدلا )



5 : 
 3-0- و 37 ِ 7 و3

 نارقلا ةضراغمو ةقدنزلات نومهتأا ا

 دع ا هديصعلا ءوسل امله < هقدنزلاب اوفذق دق٠الءوه خم

 <همصولا هذه نم مههزتا نا الا دوا ال لن “ عهيف كلذ ققحتب قثاؤ

 موسوملا انباتكيف ههجو ىلع كلذ يف انتجت دقو < همهتلا كلت نم ئأروباو
 يناهبصالا جيرفلا يلا باتك هيف انب ذه يذلا (يناغالا نع يناؤغلا ييئفمب)
 < هيسنلا هذه همح يف دحات: يذلا سابا نب عبطم ةمخرت ندع كلذ

 ا ادد ناس روش دق وكل هبمملا كالثاق ةوصللا لك هب قلتو
 ىذدتق عقمملا نبا أما - يرعملاو يبتتملاو ظحاملاو عشا نباك ةالغالا

 :يشدل دجوي ملو نآرقلا ةضراعب يمر هنا ينالقابلا ٍيْضاَقلا تي رخلا خبشلا

 تنيحتساف نال عمهتلباق 5 0 لاعذ كلذ ع 1 ُهّنم حداخلا ٍِق

 ناسبلا يف هتالكف ظحاملا اماو )١( دحا هاري نا لبق هنقؤماو ضن ف
 010 يدل سائلا دحوا ةيناو كلذ ققالخع سنت تاهبماو لويتلاب
 يتلا ماو “ دي دبحوتلا نع هل سنل نمم ناو هايازمو هصاوتخو قارتلا
 < هزدعملا نم هكر نارقلا لكم هيدحتو ه ونال ولع دان ربع تاو عاش يذلا

 تايكلا |١ نع لئس أ اذا © ايفل لاوخلا نع قلامنملا ) مذ نكلو

 «راسلا ىوكلاو “ راودلا كلفلاو. هلوق لثم نم كلذ يف هيلا ةئوشنملا
 اهركنا تافرخزملا هذه نم ةنع فاو رم وهام ونغ | ىلا “ ءاهلاو لبللاو
 كاملا يفاءارعشلا لع تأنت دق ىناو ىنادعا اهب ينفذق م اتمنا كاقو

 كفدضو ةقدث ٠ زأ معن -هلثمو اذهب رذتعاذ ه.هلالا ةوبلا ٠ ءاغدان اي ةيرغشلا

 همارو كلذ دال هتقو حصفا ناك عفتقملا قر نا ىكح ا 0 لاقو 0010

 لاقولممع ام ىعو عجرف هيلا كاءام ىعلبا 0 ليفوز أرثب يصب 7 هيف عرْشَو

 لازغلا مككح نب ىبحي نع كل ذريظن 2-0 و - رشدلاءالكن موقاَموضزاعيال اذه "نا

 هنوتلاو ةبانالا يعهتامح هقرو ةيشخ هترتعاذصالخالا ةروس يف رظنهناو سلدنالاغيلب



 ١ +١ وسلا [تاياثللت درسنا

 1 177 ) ' ةديعس هرعش رثكا |نم رهظيام لع هنم تشاللا هدا

 نارقللامةغغالبلاو ةجاصتلا نم ةلزنملا كلتب وهو 0 ىفخل نكي مل هنالع
 ىراجيالو قع الو ردي ال ىدلاق ديشملا نأشلاو «ديعيلا وأشل | نم

 ؟رورشلا نم "رش لكب سفنلا نايرغي < رورغلاو بجعلا نكلو“ ىرامب الو
 هةيلفجل 'نم رثكملو هن يحلب هذه ىلا عملا برقا وهو يرمملا اماو <
 كلذىلا ةريشملاو ةحيرصلا هراعشاو 0 5 | مذهب ه4 ةنالو مال

  هتجرت دنع هرمأ لاو وترف قزرطابل دك ةنادقو هتررشلا نا تناف دق

 لالخ ىف لاطتبقو لاق تح “< كيرض تدأالا عاونا يف هلام يرض" ةلوار
 < هرصب ربخاندنعو < هءوانا داالاب مشرت ابر نكلو < هءواثا مالسألا
 هتئاساب نسلالا تثدحت اأو“ هتريرس ىلع علطملاو “ هتريصبب ملعا هللاو

 يف تاياغلاو لوصفلاب ةنونعو نارقلا هب ضراع هنا اوك يدلا هباتكل

 اساله اك تانوملا تالتس قت ”درديظاف ؟تااالافرسا 07

 3 راتلا ب تكيف اذه هباتك ذر ثكتوعاشدق ولوتاحا انك ول

 < ليلي ةياهلا جب !او < ليلا قلاخي مسقأ » هلوق ُةنم اولقن امو بدالاو

 ليو ونكمل هلا نادك ليول ١١ ليوطل رفاكلا نا “ ليهس علاطمو طرشلا نيب

 كلاخا امو جنت < لييق" نم ةبوتلاعلاطو < ليسلا جرادم قت!“ ليذلا
 درويف لصفلا وه هلق أمو ةيباغلا وه جاني هلوق لم لعج دقو “ جانب

 . اذهب تنالبقتسإ“ هيناجمحلا فورالا رياس يور ليعدياغلاب ةمتخي مث لصفلا

 . هذه ىلع ةنم هلمتشملا تاماقملا نم مركلا باتكلا نه تئشام مالكلا
 رصقو ابندلا ءانفوك ديعوو رفاكلل دعوو < دك ١ مسق نم اهدارا يتلا يفاعملا

 رظنامث“هيونلا لوصولبق“هيوتلاو ىوقتلاىلا« رادبلاو قبسلاموزلوءرامعالا

 <بضاهالا مشوا فال يس ولوس افلا وةمسنلا نم |هئيب د4 له



 كارقلا 0 هفارتعاو يرحل ناعاو يدنوارلا نبا ةقدنر ل 3

 ال 2 لااكلات لعتبرض قيك رظنامث «نقاوثلا تاردنلا ىلاتخابطا:راناوا

 ةلاطما كا هحامسلاو ةدوربلا اب "0007 هحاحفلاو ةهاهفلا

 001 دف رتكمو لق ليم“ هفشسسلا يفاوقلا هةذعىلا هجاطاو اناؤغألا
 لالحناو «بيلاسالا ءوسو < بكارتلا فعض عم « ليلب ةباهلا حيرلاو
 ةعلاطمو ليذلا فوفكم يف ةراعتسالا حبقو “ ينامملا لالتخاو « يفنابملا
 ا 111 كلتيوه يذلا اذه نككلو < كلذ لاما: نف اريثك للا .ةلونلا
 باروصلاىلا تاو قملا ىلا با دق < هناطبلا ءوسو“ هنايدلا فعضب ماهتأالا
 ا ديل ليس هل تصاشتااو < هيازنلا هنع تقثكتناو أ قالطلاب قلقتو
 نارؤغلا ةلاسر يف لام « هنارذغو هللاوذع باهل ضرعتو ؟هنارنككة شم

 قيدنزلا يدنوارلا نبا مهو و مهميانش و نيدحلملاو ةقدان: زلا ىلع همالك دنغ

 نبااماو : ُهصن ام وف يرعملا لاق نآ هلل هَف ض رمتو(حاتلا) طدبطت ىذإل

 001111 ”اهياالف جات ماو ٠ يدهج ةحلصملا كلا نكي ملف 6 يدنواولا
 ةنهاكلا تلاخا5 الا هحأت لهو (ايلماا ( العو تاذع ن هرم لحي و . العث ظ

 بسام 0 لاقنا ىلا هدشقت يف لاطا مث“ فخو بروجو 38 ا

 “ هصيق رظانلل ناباو < هصق كته امئا < دنوابد يف حدق لهف “ دنوار املا

 يذلا اتكلا اذه نا “ يدتتموةجملا نع كانو 1 يدتبمو د عمجاو

 يذحام “ زاجرالاب هودعيملو“ زاجعالاب رهب باتك-(ص) دمحم هب ءاج

 الو “ نوزوملا ددصقلا راحل < لاعمألا بيرغ هبشا الو "ناعم م ىلغ 1

 ةناهكلا عجس الو «ىرملا ةياطخ لكااش الو © نو زد اءارتنأ وي نكنرلا

 هميف ول * 4. أ رلاوت رسملا ارون “ هحاللا سوشلاك ٠ ءاجو ' بر الا يوذ

 (١)عدصلاو ةرداعلا قارا ةيصعملالاوغولا.وا:“ عددصتل اكابر || تضل

 يرقلاباشلالعولان ٠١ مةك رح عدصلاو هبت تش هميظملاةرخصلاوا لعل ةردافلا 1٠



 45 قياسللا كحل ةبشل

 ضساوا ةياالا ناو نو رانننا مهم ع 0 رع ' لاغم الا كلتو )

 ندابةلاكة وف نوكش ف نوقواخملا ل ردقي مالكح صفا يف لضرمتل هي

 كراش . قسن تاذ بودج يف ةيدابلا ة ةرهزااو “ قسغ حنج يف يلالثلا

 <ىرجملا اذه كب يرجا نا ىلا تبهذ ولو - ىبتنا < نيقلاخلا نسحا هللا
 يهتناو «تارلكلا هذهلاثما كل درساو < ىرسملا اذه ىلع كيف يرساو

 © لولا يف: تفرسا ىلا لوقت نا "تيت ك تاياثلا هذه لاما
 < تءزلانق ةحللاو“ تبت دق ةيلاؤ نك لوط الو راع ل

 تاياك نم هان ى دام تظحالو “ اناجح دادعللو “ اناطق حلل 2 معن

 لص# مرجال < لاوحالا نيارقو رابتعالا ةميمضب < لاجرلا لوو موُقلا

 تازجعم نم مظعا ُةناو < نيبملاباتكلا اذه زاجعاب “ نيقيلاو مزملا كل

 . هللا ءاش نا ىثك نم كلذ ديزم 2 اك“ نيا ةلل
 أعب رسو رما لطبلو“اكيشو هللا يبغردصمو ٠ ٠يخ إ ماعن هنكي واو

 ناب كلف رتعا اناو «ةاوتنلا 0 هريغوةمايسم ب اتك لطبو لارا“

 نأ ثح اهتدروا نكلو ' لالدتملو نيهاررال“ لاوسا» 0
 ةَقَمْللا نود فقاولاو < زاحعالا ةفرعم نعزجاعلا 8 كلا باطلا هحو

 < نيقملاو مدلملا نم بيرقتلاب هل لصحي نمرثكا امو < زاجملا زاجم ىلع
 هنأش لج هللا ةجحناو الا < نيهاربلاو ةلدالا سيترت نه هل لصحيالام

 . فمي نأ لع فقوتت الو“ ناببلا اذه نم رثكأ ىلا جاحتال هدابع ىلع
 : نحنو.؟ نابكلا عمسو يءيبطلا لعلا ةفرعم وا مصالارذج ل 1

 قذللا مالعأ انيصنو “ < نيننصلا الك ىلع هلل ةنوعع ةجطلا| :ثا دق 0

 ان نيل قيفوتلاو < نيعلا ىارم لوقملا ايارمل ةضحاش ل 9

 دابعلا ةماع ىلع هب نمي نا داوجلاّلو لأن انثكلو « انتردق زدح يف الو



 تارجعلا ماد تايآلا م م 0

 "اهو < لس ما اين الطب ب عركلا * لخييال يذلا او ار نا

 كلت قص و“ بوشو تورلك نم ة وضل !!كل تضن ءوةحصتلااكتذوحب

 ا كلنع فكأ ناي اقبح ترض دق وصلك نم ناغلانلاجلط
 اذهب كل عنقا يندجاال نكلو؟لأطو ةنم رصق أمم كيلغةترشنام فيلاو
 داهنلا هعئار يف سمشلا لت كيدل رمالا لجتي وأ رادمملا

 هزاجعا نم هانركذ ام ءارو يشم يركلانآرقلايف تازجيملا ماو تايآلا مظعا نا اذهاي

 نا ء هليبق ضعبو ء هيلق لقا كيلع رم امم كلذ هابشاو هبولسا عيديو هتغالبو

 ءاج وا هنا كلذ لّثم ىوءدلا خبس نم ةئيبلا نوكت نا ء يلا ىلع تانتبلا ىوقا

 ا 2190 هاوعد لع ةتكس ,باوطق بطلا يف ةراهلاو ةقادْلا ىعاداف لج .
 يعرر ع ام راهظاو ىعدا ام ةحص تاما ىلع مزعف 6 هاحتناو هلحتنا ام قدص

 كلذ هشا امو ع ءاوهملا يف دعصاو « ءاملا ىلع ىشءا يلا كلذ ةيا نا لقي ةداتف

 هذاعلا بسح دحا كاثي الل هناق كاذ لعف م تاثداخا بياجيعو تاداعلا قراوخ نم

 ْ عالطالا لبق هجا رم الصاو هحالع ىلا سفنلا مياسنو هلوق ىلع ليوعتلاو هقدصم

 ١ برعاام سئِح نه الوهاوعد مش رم نكس ا ةليل دنا ىلعهتبابط ىرعديف هتقادح ىلع

 هيفاعاو ٠ ئشا دق يذلا ناويملا اذ هجلاعاولا كري ةراتو - ءايكحو ةسفن نع

 كل اهلا ةلاههيبت را دّتسا نأ «ءكلذ نم» ة د دعت قعتساو ةامجلا نم ىنع دقو

 اهيلاو قصلا ىوعدلاب هذه لثم نكل و ٠ ىغراو بجعا تناك ناو ةم الا كلت ناو

 اانا ىلع اناهربو ٠ اهسفن ىلع اليلد اهسفني ىوعدلا تراب دق لب .٠ برقا

 تازجعم قاف دق ٠ زيجولا لجسلاو ٠ زيزعلا ناقرفلا اذه يف ( ص.) انين ةزجعمو

 هللا زعا ةعيرشلا ذهب حاص ناف ٠ هصاخلا كلتب زاتماو هفصلا هذهب ءايبنالا عيمج
 هلاهلا ةيدوا يف ههياتلا هلاضلا ةمالا ءذه ىلا ءاح دق ٠ هضرا اهب رمعاو ٠ هئيد هب

 وعز هيلع هللا تاولصدهنا ى كا فراعلا نمنامر او مولعلا ضفروقالخالا ءوسو

 يباو ىلزجعم نا لاقو مهدانمو م67 وعمجرقتو ٠ مهدساف .جالصال ميلا يا رم

 .مكيلا ىلسرع يعم هلسرا يذلا باتكلا اذه لحتنا اء قدصو لوقا ام ةحص 1

 . اورظناف ٠ مكحالفداومو ٠ مكحاح بابساو ٠ مكتحالص نيناوق هيف عدوا دقو

00 



 ١٠6١ ءايسنالل ههيزاتوقالخالاو باد هل مؤلغلا نم هيلع لمتشا اموت

 الا نيف قمل 0 ال ةلدا ءةندبو ١ لوقا أم ىلع قدص دهاُش هودحت هيف

 نا نود ٠ عيارلا يأرلاو ةفاضاحا يوذ نم نوكسي ثيح هسفن ناسنالا .راذغي لهف

 هل 500 رظن ٠ ثياغلا ثدعتملا ال ٠ ثحانلا صخافلا رظذ تاتكلا كلذ يف رظني

 ب. دطقعاوا دعا روم : ىظن الم !باوضلاءندهتلفاو : قدها قسختمم ٠. هلادلا 1
 ٠ هنالطبوهللابفايعلاو هلالض ىلعهيفضولا لبق هئمساقلا دقعب نقياو ٠ دهتجاو ًدِخو
 نعد رح اذأ هيف راطاثلا ناذ' + ةناتهت هلل اشاحا ءووزو:( ص !١ دم ب نم هناو

 ةلالدواهيف ديهزتلاو ايندلامذو ةرحالا رادلل دا دعتسالا ىلع هّنح يفارب 1 32 هفصلا هده

 . نيفأتااو اهكولم باضا امو اهلاوزو اهثاتف ةعرسو اهلهاب اهردغو اهبياعم ىلع سأنلا

 هعركلا قالخالا نم هيلع ثحي اهف ربدت م لابولاو لاككنلا نم اهيلا نيهلاولاو اهيف

 كلاعلاو ,القطاعتلاو وغدا و نا حاعلاو ةانضاولابا ماو ةيليسفلا ليان
 كاّثما ىلا هنامالاو قدصلاو عضاوتلاو ناسحالاو مركلاو ماحرالا ةلصو محارتلاو

 ناودعلاو ملظلاو نايغطلاو ينيلاوبجعلاو ءايرلاو قافتلاودسما نع يهنلا نم كلذ
 لطانلاب كاملا لكأو هقرسلاو انزلاو هسيغلاو رورغلاو ربككلاو مفاد تذكلاو

 دالبااودانعلا ةحارو هصاخاو ةماعلاوعونلاو سفناا حالص هيف امم اهلاثما نم ريثك ىلا
 ايف اذه حهلوذ لكيفو ةلم لكك لكآلا ألا ماظنلاو داعملاو شاءملاةما#قتساو
 ينغنو ٠ ديخوتلا نع هسايخو ةعافداماو سفنلا بيذهتوقالخالا ملع نه هيلع ليلا

 هب هكسحت امرياشو ع ةيلالخلاو هيلاهللا هتافصو ٠ هسيدقتو قأا هيزاثو ٠ كيرلا

 رقل وا زءىلا اههلعو اهتفرغم جايتحاب هيلا ءديذثمةرو رضلا و ةداعأا تضقييلاهياّقعلانيهادبلا

 زرباو  اضدايغلا ىلغاهتاكرب يركلا باتكملاا ذه بصدقو ٠ هسرادموس ردتو.هسرامتو
 ءايزنالا عباقوليصافترك فب كلذ انشا الفاح . اننغننيدعتسلا نيعالا يبا نايت

 ثاصا :امزوا عر ءاللاو ةدشملا ٠ نم اولّمحت امو ٠ ءانعلاو دهأطا ن ما ول ذِي امو مهث أعم

 دانعلا نم هيلع او رضا ام ىلع ٠ سيذعتلاو لاكشتلاو ٠ بيقعتلاو باقعلا نم مهموق
 . تاظعلا لخاوشملا رويعلل مهريصو ع ةربع مهدعب نأ مهلعجح تح ' يو

 لك باتكلا اذه يف هللا هّرن فيك رظنا ريظنلا اذه نم ريثك ديزغ ىلا -
 هتعرذل هتعر الو هما هد هتهزز م ىذلا ميرككتلاو هيزادلاب هاسرو هئاسنا ع نم دحاو

 مرسلا اذه ٠ هتسوبرب لب هول نواد 0 .٠ هتعيرشب نوكساملا ٠ هتوشينوفرتعما

 هلثقب لوقلا نعالا ٠. هيحيسملا ةمالا ترا دق مالسلا ةيلعو ةلاو انّيدن ىلع هللا 2-7



 ناهريلاو ةحملا ماك هب هش نآرقلا ١6 ١ ؟

 0 اذه ء ءيجي من٠ كليب راكم ملأل ٠ تعا ال نع ااييعاوو هملصو

 ةقيدصلاه مالو هل مهتهبر هيفدوهللا ةل اقم ثسخ نعوُكاذ نع هه زادو يب رعلا يمالا

 ينب ءاوسا يف هيلع لذانلا يحولا ناسلب كلذ لك ءاروملا ةيسنالاو ءارذعلا لوتبلا

 ناتهب ميرع 1 مهيرقو مهرتكيو# هتملفع تّأِج لوقي ٠ مهيواسمو ليئارسا
 هس *. نكل ودوبلصام و ةاراتقام وتلا لوسي ميرمأ رم نب ىسيع حبسا اناتقانا 2 ذو و اميظع

 5 عابتا الا ملع. نم هب مك ام هنم كش ينل هيف اوُملَتخا نيذلا ناو م
 طمتلا اذه ها #امدكح ًازيزع هللا ناكو ٠ هيلا هللاهَعفَر لب: انيقي هوت
 ال 0| ٠6 قارب دت دعو ٠4 هرما ةقيقَح فشك ىع يفراق الو ٠. هازع ىلع .ليلخاي

 ا00) 11 دراثملاو هلداعلا تاكتلاو هلضانلا قالخالا كلت نم هيلغ لمتشا: امو
 (هتادابع) يف ام ىلا لمأتلا يف ذفانلارظنلاب افطاع ٠ هلّجسملا هيلقعلا نيهاربلا اهب مكحت
 هيرشدلا و هيف الا سماونلا ظفحو ٠ هيعوتلا حلاصملا نم ( هتاسامس)و ( هتالماعم)و

 هدودح ىلع هب بوعشلاو رشبلا تماق وا يذلا ٠ نقتالاماظنلاو ٠ لكالا هجولا ىلع

 مدآ يب نم مد ةرطق قا ريغب اهدعب نيرا ٠ ملاعلا يف داسف عقو ال هثيزاومو

 نمانقافا ولخو ء ائيديا نيب وهو هتاكرب نم انئامرح ىلع فهللاو فساللاي نكلو

 ترفص وا ٠ بجتحاو هرون نم قاض اههمو معن ٠ ائيقارتو انهاوفا 'ىلم وهو هتاديخ

 ديءومدييأتلاب ددسم ع ديدجضغ دعبوهف ٠ بهذ ليقىت> هميلاعت ني نم بواقلا
 00 اناا دحو هللادنجب هذاق ٠ هياثعلاب ظوحلم :٠ هيلا لئوئحم " ديدتتااب ٠

 هدابعىلع هللا ةجح ماتا نع فعضت ملو:ع هتوعد لطبت ملو < هتجح بهذت مل هئيدب

 باتكلا اذه عضوو « هير نيبو هئيبو ع هسفن ثاذ يف ربدتملا ردت ولف هتوق

 يذلا وحنلا ىلع هاثلمجا ام ليصافت يف لمأتو ةربعلاو ةركفلا يف درفتو هيدي نيب

 ال01 لا ايا رلااو صاوخلا رياس ىلا: تفتلاو. ع ءانيتف ئذذلا بانلا نمو. «ءاتركذ
 هل لير وللا ىاط يف ةعزعلا قدصو هّسشلا نسح هنم دحو اذا هدنع ىلع هفطا لج

 كانه دجو ع فراعملا كلت حسفنمو مولعلا كيتاه عستمل هزاجيا ىلع نأ :ارقأا ةيعماج

 كَ يتلا ةنيبلا يه ٠ تازجعما ماو تايالا مظعا يه يتلا ةيآلا ركذ نم هاتمدقام

 قدصمملا 007 اف ماد هدم ,.ابشت ةقداص .ىرعالا كلاتاتتا اكثتو
 لحل © امبحو لعو .اباك تاعل اطملاو.تاظحالملا كلت دعب كناف.ع اهتاذ ىوس ةئيبو

 2 يف قداص ةيلع هللا ىلص ادمح نا ف كلايخو كلو ىلع نيقرلاو مزللا م وجه ْنِم ادب ١
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 ١ 6 هسفمد نارقلا ةرحعم

 ماكح الا هذه غرابت الا هيلعدللا مالساهاع دا يتتلاةلاسرلا امو هللا نم لور هنا هاوعد
 ف رظنلا ىوعدلا هكمأ قدصمنذسحاو هور ءاج يذلا ب اتككاا دهيف ةعدوملا سنماوثلاو

 ةخاصفو  هييكارتةغالبو «ىينانم ذاجعا ءارورما اذهو اهتاذب ايف ماقال
 ىلغهتفرعو عكتظا الو كيدل قف ا م ىبانالا ا كود 3 امها اذا

 لوقعلل يه. اهيلع انلوعو < اييلا انزعواىتاا ةشملا كلت نككا ع كسحاالو هبجو

 نع هنجورخ ىلع كدا منو رادا اهيلعو كلتا. ةطفقلسا كيرالا و زمر ا لا
 . قاف ىلا قادم ههوجز نكا قع كلذ قيقتو عديزكتنلاتاقشسنتلاو هيرشنلا ىرألا
 . رهابلا باتكتلا اذه تاعورشم نم مكحح مكح لكح نع هيف ثحبن عوضوم

 هتايئازجو هتاحكاثمو هتالماعمو هّتاداعو هعورفوهلوصا ماكحا نمدحاو لكيفامنايدو

 خود ةايح نم اهيف امو « حياقلاو راضملا عفدوع حااصملاو مككللا نمهيلع تامتشااهو
 در شت كتناطو "ىلا تاحا وع هركش كلا“ تلوح اع "ص قدلا"ةنارع ل عاوز كندا

 نيذاوم' عسضيو ٠ هيئاسنالا فرش امنع باقنلا هب عفتري عوضوم وهو هزشنو
 اوُفّتصو ٠ اوفو امو هيف اولا دقو ٠ هيناودعلا دياوعلا عفرا دالبلاو دابعلا يف طسقلا
 مهنم دحاؤ لكل لز#ي نا هلأسنو ٠ هيعس لكل ركشن نحو ٠ اوُص امو هب

 رفاوعورشم عضو عوضومءاشن الاوقات 2 فعستا دهدعد ةيائعلا لعاو *ة"ردوه ءازج

 هللا ءاش نا يغني ام ىلع هيغبلا كلتو ض رق كيلو

 عد هز 0

 «:نيزعلا نمل تتح ضولا اثق ةدك ملعت ٠ كحلصاو هللا كافاع'* تن
 مدتحاو *لادجلاو داللادتشاو * سطولا ىمحو ٠ رابغلا راثو سك رلا تكطصاو

 كل ديرا ال - رثكأ وا نورق ةرشع ذم قيسيفلاو كي كلل نونعارالاو ونال
 ةبوائدحا :تديضا ىتلا تورحلا كلات ٠ هيملصااد فرعت ىتلا ٠ هيومذلا بورا

 نيبازقاوتزاصلا ةسادقلا مف ٠ .هتاديسمو تفيعضلاىلخعا اذه تيلي ربكأ ندهو ١ .رشنلا
 نانسنالا مد ْنُم' ضرالا ور " لازت ال هرتفلا ّبغ ةرتفلاو ههربلا دعب ةهربلا يف لكي

 كلاذ لازقل اتيت كلذ "قا + «كلض الك همر قم تاوئزلا 2 0-0

 ىلع ززاجلاو بوردلا هلكت ينعا د حس( اهنوو 1 امالس ىقل هل >> م0 عيدولا

 اًغأو ) الك 0 نيدلا مساب عملا املا عفدي يتلا حيابلس 1 كلت - نايدالا حيباذم

 )0, ج (”) (مالسالاو نيدلا)



 ثحجامملاو تارظانملا ضعبل ةئطوت ١6

 دودرلاو دوقنلا تالجاسمو هرظانأا و ثحبلا نيدايم يف هيا دا بورا كلت ىلا زءوا

 "ل اا تحللا نادآ نعت جرخ قح :هريادلا اهب تقافتو ةظنحإ ايف, تعا ىلا
 تامرح كتته ّدعلا نم مهيدلام ريكو اهبيلك وا نيقيرفلا دحا دنع ام رثكأ راصو
 نايدالا تراصو + همدتشلاو زبئلاو ع ةءاندلاو ةءاذملابسماوتلا قرسخو ٠ بدالا

 نيب نيقيرفلا ءالّع حبصاو شيطلاوروتلا لابتا يمرعو ليلا ماهسل افده هسدقملا

 ْ ظ ِهلوق دح ىلع كاذل ضاعتم الا نم م متاهفس

 يباذعلا هيناج ريثب لجف ...٠ موق ءاهنبسي هرج مرجو ظ

 امو ةيعامتجالا نوءوشلا هذبب الع كديزاال - نوسرضي ءانبالاو ٠ ٠ نولكاي ءابآلا
 تادحولا رياسو هدحاولا ةغللاو دحاولا نطولا لها ىلع تايلملاو تاليولا نم ترج

 ٠ طياورلاو تالصلا كات لك عطق اياينأل حسفتال ي هو امثم ةدحاو ىوس هعمأ اها

 لازي الو ملعلا نسحا تنا هب ملعت امم اذه لك * نيالبلا وب ىربلا كانتاه لك مصفر

 - حاب ْنم يليسام ماما هديطوتو ةئايد ديرا يذلا ائإ ل عمسمو كدي ىأرع

 ؛ اذهيعورشميف تاخدو٠ ٠ ةذه وعد توا كلم خر ةدامس يبسحو - يلا ره

 اراد 2 ةاياحلا ةودح زواحتاال نا لع :بهعزعلا تمّدصو هيلا تدقع دق تك
 00 210 لوتمو نيهازبلا لورق يدياقع تاتبديضعتيف رظنلا نع ىدعتا الو
 سماالو ٠فطاوعلا نم ةفطاع شدخلا الو ٠ راتسالا نم ارتس كتتهاال نا يسفنلع
 ل 1. :  كيااناز + تامرعلا نم ميرح يف يمدق عضا الو ء بجحلا نم اباجح
 * اهاوس ام ةمداصموا اهريغ ةرداصم نود نم ىديقع نم ناهربلا هيلا يلداق ام

 بيرقتو هدحوملا ممألا ةملك ديحوتو مائولاو قافولا يف يدهجىعسا فالخابو لب
 ذختي الو هللا آلا ديعن ال نا * ائثيب ءاوس ةملك ىلا مهتوعدو نكسما ام مهئيب ام

 راصتنالا ةلود ماياو لهجلا نا نقيتسااك كلذ ءارو تنكو -- ابابرا اضعب أئضعب

 اا ارا تلا اتأطو تحدق . هجمملا تامخبتو: ناتعلاو .ءارتفالاب
 ا ال داهشو قئاتحلاب ذخالاو فاصنالاب راصتنالابتاّدتو * اهروصع
 تناكيتلا روصعلا كلت تنام دق هنابسحا تنك * مهيلعما قدصلاناكم هل * قدصلاب

 هصيصاقا يف (نالور)و ٠ هديسانا يف (راشير)اهر وصد يتلاليطابالاو تافارِلا كلتاهيىخن

 يف ءاضغبلا ةهلا ةمس>حمو كفالا شو رع ةلمح نم هفايشي فالاو ءالءره اوناك موي

 ظ يذلا (ادّدحم) ا نيسرغلا ةماعونييحرسملا نوادي اوناك موي + هحذاسلا مهما سوفن



 0 نيس ىلع نييبرغلا تالرثفا

 بهذ نم ساو ةروص 8 هتدابعأ قشانلا .وعدد ناك ٠ فرشلاو دحملا ةدركاذل كحمسل

 يعي (دنم وه ام ) اهدحا وااهربكا ٠ هنالث ةهلا مهو ناثوالا نوديءي نيماسملا ناو

 افوجسمهروصصي نأ كو مدصلا كلذ فاصوا ُْ برغيوعدسب (راشير)» ناكو (ص)د 0

 م ديرعيو ل راصو ةرحسلا هرضحتسا تد رفع هفوح يو هرهاظ نم ةئطاب 3

 (يراهتنوككلا) هنم ةلمج لقن امم كلذ لاثما نم ريثك ىلا  نيملسملل ماكتي ذخا

 هنا باتككب كيلعف باسلاو مجاتشلا ةبعج ىلع ءالطالا تدرا ولو لاق ىتح يواسنرفلا
 وهحايسلا دش رهءامسو (راشورب) وهونييعوسلا ضعب

 رضا نهودنم (هرطاوخ) يفدروا
 : ةدا

 0 كا 0 3 رتفالا نم 0 مهنا نينو نيلسلا 0- يف اذن ةبا رئأو

 د 0 0 نيد ةلياخا ٠ 3 0 8 10 ةئخدالا هذه 5 0

 لوقعلاةحاحسو ٠ مولطا ةحاحرو 5 مولعلا راشتنا لضفب تسالانو تقرت دق ٠ لقعلا

 قدطرطو ا تديبأل نيكو 'تنعانيل ىيتسلا نئاظلاف تا
 حاضياةنوءوم هللا دمح انفكأو 4 عجبوعلا كلاذ ليدعتو * لا هذه ةضاخم نع ىنغ

 ائلقو * ليلا داوسو سمشلا رونو راهثلا ضايب ىلع ةلالدلاو لصاملا ليصحتو حضا ولا

 يرذ لق ثحبلا نيدامم ْ ةيرفلا ندوو * قلغأ لق تارظاش 0 ف كالا ا نا

 هن ةيست انهنف تيد دق 5 5ككلاو تاهل ءوملا ناو ٠ قرأ نا دعت ءاوهلا ْي هدامر

 ٠ هلا تالا تدالا ظفحو ٠ لهاستلاو فاصنالا حود يهو الا ٠ هديدج ”حورو

 انون*٠ كر ءاشملا فارطلاو مصاخملا قيرفلا نم وأو . هس رلكت تامرحلا ةداعرو

 نوح كه يتوعد ف يراس قطا نا صرحا 1-0 ددحلا قيرطلاو بحاللا جبهنلا اذه

 نم ع هيقالخالا ةجحملاو ع هيبدالا ةعيرشلا كلت تزواحت دق نوكأ ال نا وجراو

 هذه نم ضرغلا ةياغ ىلا اسهيلع ريسلا مزاع تنكو * اذه يماقم للا يتوعد ءدب

 هذه 86-0 8 اناو ا عفر نا ٠ قافتالا بيرغو فحل بيجبع ند منكل وهوعدلا

 :داوببلا رم الو يعمس - ةليذملا رطخ ام اا نارقلا زاحعا ثح ابمينعا ثحامملا

 هيفترظنو هتحتتفا |لف ٠ اقافتاو ةفدص يلا عفدو ٠ اونع يلا عفد ٠ يرصب ىلع
 مساب 5 لق ٠ هلمعو هملو ىلع عبطو ٠ ةهرصدز ةعمس ىلع هللا تح نم «تاكأ هندحو

 ا 0 ( 0 تلا وتشمل هدض مساب ٠ يشلا ةيمست (هيادحلا)



 ذمتاو ةئطوتلا هله نم ضرغلا ا ١6

 دسم ةداصللا كات لك نع دق  المخد ءادو ع البد ىعرم هثدجوف * هتاحنص

 لعجا اينيماسملا ةماع دمعاه تمرادالا ءضاا ثدداحالاب كسوتلا هت دع ىوقا * قداقطا

 كتم ىتدكاذ هنكي مو معن ٠ عطقلاىلا كشلانم اهرصايفنيتيلازوات دقو ٠ عضولاو

 :ادب 0 ةرضاحا ةسادقع د را لفرع 0 ةمذو.. بذالك ةنهزخ باتكلإ كليف

 )اخو لايهالا بامسا هل :تدتما امو هياوغلا هل تءاشو.ءاشام ميكحلا ا.ناقرفلاو

 كلت ”كيوالا:ن ورقلا يفب تافا»:واا نم هنار ج ةرغ جل دف ل رسال

 ”تدظن (مويلا اهم ةملظ داب هللا نوعا ٍك هامو ) ةيلظملا روصعلاب اينومنسي يلا نورقلا

 يداءوفيف فسالا ليىسالا:ةرخ ترعستفءازجا ةعيرادحا و هيذلا٠ زدلا كلذ ضعيف

 دعقا او مقملا نيب تدكف ءينميقت هتععافدلاو قلل 5 ريغ وعي دعقيةانالا و ماطاو تقفطو

 كلتدينفتىلا لودعلا ما ٍقوعديف يضاانيبد درتلا كلذ يذآ ييلاناائيب روديجلا وجحيزملاو

 ' عفدل اردقتبقولتا امالا اننياشمضعبو لبلضافالايفاوخا ضعبا نا نا 5 هلالضلا

 ةءامكلا نم مهلاع ميلع د ا اك مهمالقا ةاضق ات و « هيزرلا كلت

 و 1 2 ) ينيع ترقو يسفن تباطف ه٠ املاو عجرما مه اهلثم يف مهناو .:

 عوقووهفداصملا كلت بيرغل نكحل و تاك اش ىلع يتوعد تيبهذو:( نسولا ئوعراو

 صون اباب انه حيتفا نا تيبحا نآرقلا ثحابم يفلاناو ىلا ةلاليضا!كلتنمءرملا كلذ
 اهيرظنفلا م . مدقلاو ثيدملا نيدسهعلا نيبو ع مكحلا ند ةلا اذه نيب ةسيايقملا

 3 يملبإلا ماقملا نم نوكي ناقيلا 7 | رظنن نا ديزت ع هيلا اكتب امو .هنم اههماقم
 نم ا رداص نوككي نا. رايثعالاو لقعلا مكي اههئم بسنالا نم .و ب يلبورأا عتصلا

 ث ثحسن فوس مع + هيل اعّتأا هثافصو ىنسالا هنايساو قييبالا هءاقمو قالا ةرضح

 عفد ٠ .هئطوتلا هذهو ديهمتلا اذه عم ضرغلا نكلو ب هم اال ثحبلا : ضعب كلذ

 ما ركحلل قوري ال ام ثفتيف ملسقلا مم جياعد ذا. ل هرذعملا يدقتو ةدبجوملا
 .بدالا ةظفحو  ممذلا ةاعأر نم «نييحسملا نمتامرحا و يادآلا.لهاو لضانالا

 . نيحلصلا ضعب اهنا ضعي ءوسن اعروا هناكللا و لضفلاو ع هناصحلاو ةفاصلا يوذو

 لع دذاس نا يلع كلذ نم ةدجوم هسفن يف دي نم ىلا ىتيصو نكلو ديقيملا 00

 لام نان ةثث ىلع ينناف هنم اريسي وأو رظنيو « هلالضاا ) باتكعلا كلذ ىلا روفلا

 ا ا الا نر تيوب تسجل ب تيما كلتو هدمحللاب ععةدع ولا كلت
 نكحجماو هردقلا دنع ونءااب كلماو اريمض فعاو اناسا رهطاو امالقإ قنا رثكالا



 | وأب ناحشا كيد ناد

 لالا ناشي يسفر كل ماس ل 2 ا
 تاواصلا عضاوم حيسلا نوعضي سيدقتلاو هيزاتلاو ٠ همارككلاو دجاا شورع ىلعا

 موريف (هلالضلا) باتك بحاص كلذ ءازا ءيجيف ع ديمحتلاو ديج.تلاو « حيبستلاو

 ىفيظعلاو دجملا قماوس هركذل ينحتت يذلا (دمحم) هللا لوسر ةسادق يف عضي نا

 يتردد دولاب .يف يالا رهودحلا كلذ سدق ميرح يف دغ ولا كلذ عضي نا دمي

 - هل عسليو هرهوج هال قيليو هءوانا هلمتحيو هفرظ هب مشري ام لك هللا ذاعم هيف عض

 7 + ناتهبلاو روزلاو « باسبسلاو متشلاب يفتشي نا ديري ع ام لقا امو) هلقع

 نيملسملا 0 ريثتسإ هنأك ٠ .راثب هنم ريثتسيوا ةرتب هماطي | ا اك ع راحتفالاو ةيرفلاو

 ١ ظ ىلعو 00 ءارذعلا لوتملا هما يف مهتالات 5 ها حبس اب دوهيلا لياوا عنص ام

 000 .ليق ا ام اهيف اولاق نيدلا مها نييلسالا ناك مهل ا مادسرك هجتلا يداوغ اهئرا

 0 «بدكل اي ىلا لباقي ةلالضلا بحاضص ء احف ميدقلا كو لاو ميظعلا ناتهبلا كاذ

 ها دقت لسابلل فيسلادمتو ٠ مردنتملا ةباسس نيمللا لعجيف كفالاب كفالا يفاكيو

 00 ماما فرعا 0 اندجحو انذاف <« هل اطل كاد نا هل الخلا توعاصر رحأو

 0 يف يرجن نا اندرا ول اننا ىلع «اهبانتك و راهظاو هشسفن ءاف>ا ىفهنم تدرلا ناظمو

 عيصالابو  اعارذ ريشلاب هاتسياقو ا ءاص داب جاشل داكل هيف ىرج يذلا لثم

 0 هس مسا اني او + ماهسلا عقاوم فيكو (1) (ماركلا سماع فيك) هانكوك ٠ « اعاد

 -  نايسإالعيردقاو ء .الوق ىوقاو ءالوص ذفناو ا-رج اكضارت ا امالك عجواو

 ا ا هللا ىلأيب ع كلذ ان مركلاو هللا ىلأي نكلو ع هميضهلاو ةضاغالاو ء ةيبتلاو

 00 عام ناحل فاعن ناو < ائيلع اواهج واو ع نيلهاجاا لهج ق وف لوجن نا

 1 5 حيسفم قحلا يلو ع ه>ودنم ةمشحاايفناف٠ انيلا ءىبسأ و و

 اياعا 2 بيعا نأ هر كا|و يدوه>ح قالخالا .مرأ اك بحا

 ايامسلا يوهي نم سائلا رشو الح سانلا بابس نع حصار

 1 0 ثََح ح ميركلاهباتكو هآوسرو هللا بدا ىدعتيال نا. ماسم -- قرحو أمس الد

اب 3 ١ لماق نم هنأ 35 ب لج لوي
كلا لها اوادا -ر الو ( ) نسحا ىه قل

 : .الا نات

 انريغ تاروع تكا نع حفصلاو ملللا لعجنو مان نا اذب ريدج( نسحا يه ىقلاب

 4 دهيضا كا كبو سودا نينا كاذ نا ملعت ا:ذافهيلعهنلا تاولص انيينةيناحور نع ةقدشض

 للاخبالا تيتك 4: ةروك دم هصقت هلو برشلا اهل اثني نم



 دْقلاو ثيدحلا نيددهملاو مرككلا نآرقلا نيب ةثذاولا 3

 هيلعهللا تاواص هللا لوسرأ لوقاو قيموو زك يح

 وتطنام كرا الو كفر شععم نم 4 هوركملا ىلع تربص دهل ظ 7

 اوقلخ مهنا يردا تنكام كالول - مهل قالخال موق تيداد كيفو“*
 ميركلا نارقلا اذه نيد ةساقملا .نم نكلقلا ىلا دعتلو ٠ هثفنلا هذه يردص بسحاوا

 ءاوسب ءامسلا نم ةلذأملا بتكلا رياسو وهام هنا نينو مدقلاو كردتشا ندا

 ماركلاو ٠ هللاو . نكماام مركتلا ةرياد نمضو بدالا ةطخ ىلع ريسلاب ظفتحتو ٠

 ديغ ىلع ديهشلا وه هللاو اهناف لمانالا ةرثعو ع ملقلا ةلزب اننوذحلاءوي ال ع هدابع ن 5
 قيفوتلاو ديدستلا هئمو ناعتسملا هللابو ةدارا الو 0 نع د

 ناقرفلاو يماهلالا باتكللاو يمالسالا نوناقلاا ذه ار حوضو ديزم تش نا:

 لكو تنايدلاو للملا رياس نيناوق ةدطاق ىلع اهزايتماو هسماون ءاقتراو يدمعلا: ّْ

 هيحوو هللا مالكصْن نم هنا نقيتستو نيشست ثيحي ةيوامس اهثا نومي يتلا 0

 ةيئامس تالزتم الو لب هيهلا بتكب يه ا كلذ" ىزعي يتلا بتكلا نم هريغ.نا و

 نم ءيس ا|_مثم ردصي تأ ن ءمهرلتو جحا اق ا ا ةين وكلم الو ل

 مدا صت يتلا ماكحالاو ةطقاسلا نااتلاو هغاولا تاركتلاو ةيفارلا تالاثلا كلتت

 اهضرعواهشلوط ىلع يهوف.شحلاو بدالا ب اقبيذتو ندمتلاحورىهزثولوقعلا ةدورض '

 هصاخلا 0 رطضتو هماءلا هحاتحن ام + عيمجج ةيفاو ريغ اممجح مخضو اهضفخو اهضرو ظ

 تالماعمو ” نذل تان نم نادل ةماسو لال زدت نيفنلا سيدكت نم
 ال00 الدال قفل ةنيرشلاةةلهو كلذ ننقل نتا و3 قب كانا
 نا مركتتلاو ةنزاوملاو لصالاو ةدايزلاو لضفلاو لدعلا نيب تعمجو كلذ عيمجم

 عض * ركتنلاو ءاشحفلا نع ىهئيو ىلرقلا يذ ءاتياو ناسحالاو لدعلاب رمأي هلا

 عضو اهليجاناو اهتارومزمو اهرافساو اهحاحصا بتككلا كلت يف ام نسحا كيدي نيب

 تايدرمو هيدصعلاتايمعم كبلق قورعو كّناقاعا نم عزئناو اهبنج ىلا زيزعلا نارقلا'

 انا رادو هيبزتلا ويك رويلحتلا تافرلأمو -ايآلا و تاتهمالا دلتتو ءاوهالا
 فطعاو ةعدقلا مهدوبع نم دحاو لك يف ادق كلذ عيمج نم كءافص تزرحا اذاف

 ع كلّع يف اعجارو كسفن نم فصنأ مث هعركلا روسلا هذه نم ءيش ىلع ةركنلا.

 اذه ناب يضقبا ع كنافرعو كنادحو هب يضقي يذلاام رظناو « كتاذب اهححاحو

 نارقلا اذه نا وا ع هباتكو هللا مالك وه ثيدحلاو ميدقلا دهعلاب موبلا هنومسي يذلا



 ا ل رذقلا تايقاغم نم نيذوعلا قا ضب

 يبن بسنالا امو «ع قصلاو هباثحم ى نيل ا رظناو « هباطخو ةيحو ميركل

 ةفرعم كدعام لعش | غو عاشو كح كتيضر دّقف ع ق>-ا هبوهو قا ةحاس

 نا كاذ قليحيف كيلا ىفلت ةحيصتلل بسر كس فيصت اش 7
 .ةيسن نمابتجاولو تيدنهعلا كتيذ ىلع تاع منا سس نا كيل ا
 برششو اهريغو مراحملاب انزااك هلسر ءامسزو هللا ءايبنا رابك ىلا ريابكتلاو يصاعمل

 نيكسمتلا ةاصعلاو ء نيكتهالا عاعرلا سوفن ىّت> هئم رام ا امهايشاورحا

 بن ناكدمق هللا حور ىسع ترك لع هرصح رسعب كأذ نم انيك اح ناو

 نيكمبتلا | د نيعل وما ريبعُت 0(« ةمركلا جاتنب اع ناك ةناو )1١(-

 هللا لجر (*) دواد اذه اهلو مه اعدرم ةملص لبق ديمالتلل كلذ لاق 0 اميركي

 , هاذ نم هيلا بسنام رظنا(7) هيلا ىحوملاو (0) سدقلا حورلاب ملكتملاو (؟) يبالاو

 .ايدوا اهجوز ىلا هبسنيو هئم اهل هوي نا لواح فيك و (70يئحلا ايروا ةجوزب

  فظوم وه اع حيماستلا نم هيلا بسن امو() هتآرما هل صلختا هلتق يف ىعس فيكو

 امظع ءاككب هيلع دواد ءاككبو راماث هتخاب يلازلا نوءماهثبا دح نم هعيرشلا يف

 ايفام, كلذ نم مظعاو (4) - اهلك مايألا هيلع حوني راصو(4) مول اشيا هلتق نيح
 -نوراه وهحيذملا هل ىنبو هتدابع ىلا ليثارسا ينب ىعدو لجعلا عنص يذلا نا 5

 دابلا طوا ىلع رمخلا هتنج امم هيلع تلمتشاام « عججا كلذلك ن٠ ع عظفاو عنش

 3 رودفلا لها سوفن ىتح 0 ردي دولخلا هنم رعشتل ام( 0 هثائيب 3

 .ةعبطلا ءابات اع كلذ لاثما نم ريك ىلا اقماع لعل ايلا
 ءاعز هبىضرت نا نع الضف هيلوالا لوقعلا تاوذ ايف ةايضرت الو هيرشلا

 ْ نعماقلاهيزاتو ٠ نائلاو هع باقلاريهطت م زلي امم نا الا معن اهيهذمل اج روع اهثيد

 ب هقلخليمكتتل مهكب نيذلاهسرودللا ءاسنا ىلدا ىلااياطتا ىفداةمسن ع ناسللاوهثوا

 . نيرثملاو. هعساتلا (5) اقول 7 ن. نيثالثلاو هعبارلاو قم رشع يداح نه رشع ةعساتلا (1)
 . يلاثلا مايالا نما نمرشع ةعبارلا يف امك (©) سقررم ©١ نم نب رسعلاو ةسماخلا و قم نه 710 3

 يفامك (5) سقرم ١ نه نيثالثلاو هسداسلا يف امك (89)لامعالا يلاث يف نيثالثلا حي رصب ()

 تدرس أنه نمو( ه ) يلاثلا ليئومص ند رد ترا رع ف 70 قالا رش راض نه مءسلاوا

 درت نا نود نم 0 اطمخ را كت 2 5 3 قرث ضد ىلا هيليلا هذه

 0 نيتومعلا ونيباوملا رك ذهيف يذلا هرخا 0 2-7



 : ماركلا ءامسنالل هسلدقشنو ميركل نارا 0 0--

 0 لا را انا نابل نرعقات هلكت ةرانقلا تؤلم ءاهاع دارا
 ةظاق امسالو نيملسملا ءايلع درفناو مالسالا فرش رعظ انه نمو ء ايفاعم ضيرالو. 1

 فيرشلا لهذااو فيضحتلا يأرلا اذهب كتسمتلا نم لمعلا ةرورتض'قفاؤب اع هيمامالا:

 لاا لا فاسو واقل لك ند 09 ةانماوالاو": انننالا حش قرقلا ا رطؤنالا
 مدن روكذلا ع هحضانلا ةغانشلا كلتب نييباتكلا بتك يف فوتقلا اذه اطول .

 9 ظ
 2 هدوم ناعاو يذددحلا ديحلا ب يا أرك ذ يذلاو .ه ٠ هعذأ اقل ةمصولا كدئابي ْ

 ع 5 هاثثآ طرا و) قال عل 0 اهدحا “ * هديتعفقاومو < هديدع هم تاقاقم-. ْ
- 

 6 نيةساف ءوس موق 1 معن 1 ”تراقلا 1 كك لا ترا 00 1

 نيدامقرفو نيما اهلا ند م توافثر ظذاف 6 نيحأ اصلا 0 هنا اي 52 2 ا د و 0

 اذا ١ كلنا كلو هلأ اذه هيف قات ثحنلا اذه هل .اندرطتسا يد )| ضرفغلاو نيباتكلا: 0

 1 تبدغيعلا نم تاماقملا هذه ىلا تغابز ع هسراقلا تدصقو ع هنزاوملا تدرا 0

 نمادللا” لح ةمار لا لفل ارك 0 1 اهدعد امم ىلا ةلطفاو + لست 2- 5

 0 تاركتنلا هله لل و مهئاح يف عياتشلا هله لثم عمسلأ 00

 يفرظنلاب لاوهالا لد لاوحالا هذه نم كا انه اهف رظنلا نع لدشساَو مهتحاس ..

 ااا لوط و روس لت كاكتتال كتاف عركلاناتتتلا ادق روت مارك

 تاحبسلاو مماوعلاو نيساوطلاو ءايبنالا ةروسو ميرم ةروس ايس هراضق رثكاو لم“
 ارك كلا لان مهديغو لدا وفا يب ءاسنا نمةلمح ترك ذدقو يلا اهئمةروس نم ايف

 هكرت لكم 7 كرابت :اهدجت ع دشاح ديجتو ع لفاح ' ليلجتب رشفلا ىساو

 رعجقلاو تدم أد ع ءانثلا نسحا 5 يثت ( هكرجو نوكس لك مهن ي يمت 0

 وع هند لكن :ةهازتا]و ع هشث امطلاوده زلاوع هنيكسلاو ةنامالاو ءافصلاو د

 الوباتككلا !ذه نم هب ىدحتاو ع . مانعا الودشم دغلاع كلذ ريغ ىلا ع ديطغلك نه 0
 هتزاؤلاونيزاوملا كل ا يح هادتسا ذه ليصفتو ماقأل اذه ددصب انا 7 3 هدحأ 20

 ع أامجع ّق توافتلا ن 0 قىح ع « هلي اعملاو نايعلا هحو ىلع ىدمهلا 0 كيداو 0

 درع كاب ك7 كل يدباو 5 ابرطو اقوس مالسالا ةنايد لل زقرت كعداو 0 ٠

 دق هفاطلا ت ننام هللا 00 6 اه ندشلا كان عدا ف د وعدا اماه طب 3 اهللخو 4 ١

 ا ( ءايننالاهي تك ) فورعملا 0 هيلع هللا نا وضر ئضت راعي رشلا 0 لص 35 6

 هديمح ةعبط ناربإا ِف رحملا ىلع 3 دقو ئ
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 ١٠١١ مالسالانعبذلايفهثيدحلاو هيدقاىتككلانمليلقل ةراشالاونيدهعلا
 دهم - ١

 1 ههوجو ل5 ١ ىلع ضرغلا اذهب ىفو نم مهنم ضيق هلهاب نيدلا اذه ديا
 قيقحتلا ىلجتو( قدصلا ناساب) قدصلا نابو «قحلا راهظار) قحلا رهظ دقف هال

 )١( (ليجنالا ف رح نأ ليجختلا) حدقناو (حييسملا دبع درر (مميحصلاب ا واب ) سد رصلا

 نمهود دعو هودقن امو مالسالا ةاعد نم مالعالا ككاواآ عيمج نأ 3

 يف - اهئيماضم لوصا صخي امو اهيناعم صوص قلعتي امف وه اما نيدهعلا ايازر

 يف - اهدياتع لوصا يف اهدصاقم يف ع اهضقانت يف اهضارغا يف ع اهيرام يف اهيلاطم

 انه لاثما يف نأ لبقلا اذه نم ءاشا يف تاهتاظن ةوس يف نا
 ع اهتاوداو ع اهتاراع ىلآ تربيعو ع اهينادو اهلمانلا ىلا كد را اناا

 ' ةحاس نق < رعاتسلا داع و ع رطاوخلا كف عبطلا كل تس ا

 بيكارتلا لالحلاو « بيلاسألا ةهاهفو « يفاعملا ديقعتو ع ينابملاةجاجفو ظافلالا

 هريذك ءايسا ىلا ١ تاراخلا 1 نم زوجي ال امن راكتراو ع تارا اعتسالا ران راعتسا ءوسو

 لعل ريمعتلا ةيفيكو كان لا بيلاس 0 ىلذا هل نم ' ىلع ىخت ال

 نيّوشاكلا« هيرالاو هينرعلا نم اهتمحرت لاح أ ُْ ةفرعذ ام كاذ ٠ ناسلو ةغل ل

 * نادعألا ا 6 نكلو . هيئانويلاو هيئاربعلا ف 6 لوءجملا اهناسل لقا ع

 تدضقام ىلا . نآرقلاو ليجاتالاو رب زلا ةزعو ”نايدالا فرش ن1
 هللا ىتك يف ةزالمفلا ”تدزؤااع تدرا الو .تمدق ا" تما

 الو .هقورلا ةعيارش يف ريدكتلا الو «ةسس ءولا ةعاكحا ىف نعطلا 3١
 غوسي فيكو ٠ هقرفتم اهبراشم تناك ناو هل نيدح ولا هذابع قرؤ ىلع ديبعتلا

 "لجس اذهو ليجتالاوا ةاروتلا نم ءيش يف نعطي نا ٠ ليلج وا ريقح نم ملسأ

 قلع لوقلا ذفاتم تادسُو قيتحتلا ءامس قاف ار تذخا هريهش تاعله رع ا 2

 جس امو عوضوملا اذه يف اتايللا فاولا ن ء دال يعفو (مكحلا كفكفصنا مالسالا م وصخ

 بذلا 2 مالقالا ةئسأإ تعرش | دقو رصع ع |ارصعو نك لا 9 هغل ايلا هتحي يلدد مالسالا

 اهب 0 1 رينكل ناكف روصعلا هذه ىلإ لاضنلا اذهلصتاو 1 نيرقلا لباقا نك مالسالا نع

 موصخ ىلع لءجو . يفشوىفكف ماوعإ ةدع نء (مالسالارانم) ماق دقف روكشملا يعسلا اهئاملعو

 ىلاىدهلاب) وعدي بهف انناطوا ينبو انناوخا نم لضافالا دحا ةيمح ترعتساو . افعلا مالسالا
 تحن (ىدهحلا) باتكو . |وءاش ام اوئسح| دقف٠ ءازدللا سخ هبر مالسالا نعمان جف ( ىئطصملا نيد

 ٠لضفلاو قيقحالا نم هظح روثوو .٠ قدحلا هتمدخ ميظع مهرإاغو نيولدملا دو علا

 هللا ءاشنإ| ةدعاسملاو ةدضاعملاو رصانتلاو نواءتل اب مهرادقا لضفلاو ةريغاا يوذ رياسل ودل نور دقو

 6و 2 )١”«( ش ( مالسالاو نيدلا )



 ةكربلا ف ىعسلو ' هيف ء 0 م لازد 0 مظعلا هباتكو . مّلسلا مالي إلا

 علا واحت لانا كشسوي كلذكتو ايي راس ندير ةيعاسم لكب اهيلع

 اخرصتو ةراشا' ل ٠ ةيدودر |١ تالزنااو ٠ هيحلإالا بتل كيتا رك

 اهب مك رونو ىده اهيف ةاروتلا الزنا انا :ىلاعت هلوق ر ,ظناو ا

 هللا رباك نمرا راحة بلا اا نرد او ٠ اوداهنيذلا ٠ ارملسا نيِذَّلاَنِوِسَنلا

 مهر اثأ ىلع انيَنقو) : للقب اهدعد هل ”وطولاعت : هل ٠ هل وذو ٠ هب 5 ءادهسهملع اون 101

 رونو ىده هيف لالا انيثاو ماروتلا ن م ةيدد نيد د اندم يرم ربى سعب

 0030007 27 لا ( نيا ةلئعومو ىذه و ةاروثلا نم هيدب نيب ال ًاقيصمر

 اهراثا عطاوسو . اهراونا عماوا رك ذ ىلع لمتسا امم هدادعدو هداربيا مزلي ال ام كلذ

 رعراو * لوقا كل ىحلا نكلو .اهتلرتم ميظعو ' افرامنوءوشو ٠ اهراخإ عماوجو

 بنارتلا اهانم يتلا تكلاكلت نا * لوزا الو قدصلاوقملا نع لوحا النا هللانوعب
 يف ةلوادتم ٠ مويلا اهارذ ىتلا دوهعلا هذبب يبهام * ناشلاو فرشلا اذه لكاحل لعجو
 * هّلقا كتفرعىتاالاملا ىلع يهو ٠ رونلاو ةظءوملاو ىدهلا نيف ًالاو٠ موقلا يديا

 تار طلو ٠ ءاثاحوو ثارقلالاحا دتف مذه ىه كلت.ٍثناكولو ٠ هّلح تكرتو

 ءيش لكنايبت هيفو ٠ لالا هئم فلتخي ىاو 0 هالع يسدق كلذ نع لجو
 ْ ابايدمتو ا هريمغتو ابنيرك ىلع نم لف هنا لج وه اهو ٠ لامجا لك ليصتتو

 ٠ ةريثتسم هنم تاّيد صوصنو .هريثك هنمعضا وميف اهرثكأل نيلوالا اهتلّمح ءافخاو

 ( هعضراوم نع ملكلا نوف رحي اوثداه يذلا نم. ) ىلاعت هلوق لاثمانم كلذفرعت
 . ةجكتلا هذه ىلا ءامعاو ٠ ضرغلا كلذ ىلا ازاعيا ةلمجلا هذه هف ترركت دقو

 "000017 107 اضيا ةدياملا يف هناك ىلاعت هل وق لاثما دومعتللا تا م حرصاو

 ارك رطب و باتكلا نم نونحت منك ام اريثك مكن“ ا 20 ءاج بق

 عم نيدبعلاكنيذل نيملسملا دهاعت مدع يف هجولا حضتاو لاكشالا عفترا دقف هيلعو

 ملا هل نمو ءاللا هل نم ريغ ٠ ءانثلا هلام ناف ٠ نيباتكتلل فيرشلا مهباتك مظعت
 ْ لولا نم تر دقام عيمج يف تددرعق 6 ىلا هللا دهشنو .٠ ءالولأو را ةمذ هل نم داغ

 ىاتيكلا فرق ناب ره ى دقالا نضر انا و: :نماحتلاو ةضاضنلا نيدهعلا نيذه يف

 معزي كه لك ىلع هق هق ومنو 6 هن اهدراو هدالءاو * ردر كا مالسإلا نصحو * رورعلا

 ٠ هنا رظذو ههامشأ ين نمو هدادع ْ هينا

 دن ل م بيب بيب لج نتا يي 125: ب يي يحج بيب



 | هن 3 ا 5 همز 5 03 5 وهلا

 (دحاو هل | هثالث ميناق) ميناقالا ةلثمس

 مرا الها تاًضفينتكلو هتوحه يلا ماتمتلا تسي الف

 «يتطخو كالت مالو يتيجسو يقلخ نمسلو ع يتءزعو يمزع نم ناك امو

 ع هميخولا ةزخولاو ع ةميتشلاو عاذقالاو ع ءاذيالل ضرعتلاو ٠ ءاشحفلاو شدفلا

 ْي 3 هليضفلاو تكلا هيضتقيام ىلع 4 ع هلم ملا ةوعدلا ىلع ىرمأ ت تن لك

 5 . ماعلا تبي 1 زواجتلامدعو ع هرشاعملا نسحو ع هرظانأا بادآو ع هر زامل 5

 لاو < نازيملا ناسا هب لدتعيو + ناهربلاو ليلا هيلع موقيو ع هقيقالا هب ديستو

 هذه يف رظا انلا ا اهمو ءاند دعوثانايدلا كات ىلع نكح اند و + انددعواندرسا

 ع هطيرشلا كيتاه فالخ ىلعو ع هطخلا كلت ديغ ىلع وه امم كلذ نم ءيشب عضاولا

 ع ملظا يدابلا ناف ءانريغ ىلع ةءزرماو يعالا لعجيلو« اناوسل مالملا ماهس قوفيلف

 ائيرضو هلع انضرعاام رثكا اذ كلذ عمو « مثأم ةيانلا تناك ناو قح صاصقلاو

 ةبيدبو ع لوقعلا ةرورض مداصت مهل ء ايشا نم « انيع نع ائضحناو ع احفص هنود
 يتلا «؛ مناقألا ) ةلئسم يف انتملك يدبن نا ائب ريدج معن «زيارغلا لياواو نادجولا

 ع اعيمج مويلا ةيحرسملا هاذ 'ساساو « مهنايدا لوصا نم لصا يه
 ميناقاسدقلاحورونب ألاو بالا) مهوق يهو هينيدلاةيساسالا هذه ىلع مهتملك تقئتا
 ىلجا حيارقلا فارطاو لوقعلا لياوا يف دن له تنا نكتلو ( دحاو هلل ! ةثلَت

 وأ ةثالث طيسلا ىقيقحلا دحاولا ةروربصو ع نيضيقنلا عاّمجا ةلاحتسا نم ةدباو

 ةدحوب موقلا ٠ 3 :رمأ لوقلا ىنت فك «يزذا امو * ىرعش سلف ةيظو 000

 قٌقحنبالا مونقا كلاس ذاو 6 مو هثالث عدا وذ هنا عم هي هيقيقح ةدحو قالا هل الا

 ءادسحتم 9 ىسع راض عا د كح دحاولا داعف هثوساند دقلا وا ىضاع ُْ 35

 هراشالا كب ترمدقو « سسقلاوتاوبابلا رياس يف مث( نييراوحلا ) ذيمالتلا يفلح مث

 داهم انطسل + اها حوضو الواو توعد م عضاوم ذل ةلاقملا هذه يلا ىلا

 فقيه دععو كفيلا قرظتلا وع ملي قذلا ىرورشلا نما ,تكلو اا
 نيئيادلا ٠ هلاقملا كلتي نيلياقلا عيمج ناينظو « هيلع ل وعم الفالاو ناهربلا يهتئيو

 ' اًدهلح نع نوزجاعل ( هل أتلا مهدسجو دسجتملا مهتهلا ) يلوسرلا يسركتلا ىتح اهب

 تاطرسلا ذحاولا ءيشلا نوك عانتما نم  لوعلا ةرورضا مداصملا ع لوبجملا زمرلا

 تدع لقو مقاولا قابط لعد جراخايف اددعت ٠ ةفص وال موا 1 ةقمفحو اتاذ أددعتم

 * الصح امجو هل لقعتت وا * القعتم ىنعم كلذل لَصحن نا يف اهراكفا ةركفلا واوا



 نييحيتسملا ةئهك ضعب نع ميناقالا ةلثسا ريوصتو ليثُت لتث 154

 *اهبلا هذه معن ٠ ليبسلا امي عطقناو ليلدلا راسم دنع تفقو لب - هتباصا اف

 (هينامسج) هل ةاع يف مهباتك ضعب اهركذ دق ٠ لايخلاو مهولا تنب وا ٠ لاضعلا

 نسحا كي ماسم 0 2 ا رظنلا امها نم مهخويس صعد كَ أمي دروا

 مادو 6 اريمعتو 0 هيلا امدرقو 6 اريوصت ةصيوعلاكاتل يحيسملا نهاحلا هل

 ةلياغ نهم ه4 هراتسام عفر 6 الودقم ىعمو 6 ال وعم را الع نا هدمت

 كلذ ة مراجع كا دروذ نحو 6 ديحوتلاو ةينادرفلا ةحازمو ع ديدعتلاو كرخلا

 « اروذح فذحيو ٠ الطاب عفديو « اعفن كلذ يدحم له رظنن مث بيرقتلاو نايبلا

 * ءيش يف ةئيقللا نم يهام * ظافلا قيوزتو يلاعم قيقشت ىوس وه سل ما

 (هيشوس ) بالا ناك ريازللا لامعا نم نيطئطسق ةئيدم نويسنرفا لتحا ام : لاق

 تاحارج دمضي ناك هذا اموت هل ثدْخ يئارصنو ماسم نيب زيي الي ىحرجلا جلاعي

 همدقت نع تثادع ءاضسلا هتيلو يلا هعار العدق هيقف هل رم نا كيبل امو يلا رعا

 هنال : نهاكلا لاق -ليلعلا اذه يوادت 0 نهاكلل خعيشلا لاقف نسلا يف

 : نهاكتلا لاق انفاب سيل كبلآ و٠ ملسم وهو يلا رصن كنا تبذك : كوخا - يا

 لاق هونب انعيمج نحن واههيفام لكو ضرالاو ءامسلا قااخ وهف كلا تاذ وه يملا

 دنعف - نيكرشملا نم مكناف ٠.١ ةهللا ةثالث نودبعت ىراصالا رشعم متنا خبشلا

 بر نم ناظطو ىعلا لل هظاحلا عفر هند 017 هفححملا تا ءله بالا عمسأم

 خيشاي لاق مث هلحاق ضرا يف همالك روذب طقست اليك انوعو ادضع هحنمي نا راونالا .

 ابهمسا - 9اههساام ةوقلا هذه هللا كتدشان يل لقف٠ هايصحتل هيك ذ ةوقب تدهاجو

 كفو ٠ انايحا تاوشلاب رعشت لق كردعاو ٠ غياب باودح نهم هرد هل ها لقعلا

 ارو عادخلا اهيزب ةنادزم قاوشالا كنئم اوذدتف ٠ اناوع ابرح كبلق يف ترعسا

 00000 10 7 كثدحم ىنطاب توصك تعيس اما ٠ هوهشلا تياغر ءاضزإ تكشروا

 هدارالا يه - هولا هذه مسن يف 66 كاتم رفظلا للكوكا ايماتموأتف مارح وهذ

 انايحا روصتت 5 شيعلا بيطو بابشلا مايا ركذت كنثا كشا الو ٠ باوللا معن-

 ىرخاو 6 هريخالا اينعاب ْي شسارفغلا ةح رط ةدلاو ةراتف هنز< اثداوحو هلداه أروص

 هذه وعدت ف مايالا رياغو نامزلا ىضام نم سعت ادكهو ريخالا هعادو ُْف اقيدصض

 توركاذلااهوعدا 7 ىرخا ةجعزمو هرات ةيذعهفلتخاا تاليخملا هذهكل لي ىتلا هوقلا



 اذه اهي اندنعام ركذو ميئاثألا ةلئسم يف هيقفلاو نهاكلا ةرواغ

 سفن يف ثالث ىوق يه امنا : خيشلا لاق  سفنا ثالث اذا كل وا : نهاكتلا لاق
 ضاخشا ةثالث يا مناقا ةثالث يف دحاو هلا الا يل سل اضيا ناو - هطيس ةدحاو

 نب الاءتوربلاو ةمظعلاب هنع ربعيو بألا دحاو هلا يفيناقا ةثالث رخآ ريبعتب وا
 عهسادقلاو ةيحملاب هنع ربعيو سدقلا حورلا نىدملكتا) قطنلا وا لّقعلاب هنع ربعيو

 ضن مث) هلوقب اهمتخو نهاكتل هناعاو ملسملامالستساب ةياورلا وا ةياكسحلا 1 1

 نوكتت نا انُمهي ال نيو ها ( اههيتلقم نم ليست عومدلاو هقناعو هيقفلا ىلا نهاك

 ىلا ماهياالا ما نم اهحرخا هئاف ن ماكلا كيضف كنا: 1 ديب الاثم وا ةعقاو

 راوشا نك مدَقْلا ْى تناك نا. دعت را و ثحبال كن أهيف ناتو لقعتلا-ماقم

 .اهذخأي لب ٠ اهدا ىلا اديدع وأ اهيرح نهوندي نا لقعال غوسي ال ىتلا تونهكلا
 0 ا لواثراو مهي نا نود نم «ادمعتم اهدلقتيو  ادلقم (سودياكالا) نم

 كلت متتسن 00 و ةستتكأا نم درطلا قدتساو ةعللا هيلع تناك 5 ”ةقح

 كلت نع تنسحا دف نداكلال لوقنو هيققلا كلذ عضوم انسفنا عضنو هزرداشحلا

 نبطايّس موجه نع ديحوتلا 5 ةزو> ةبارط تحدفاكو ع نعت تنصب ريوصتلا ةقم ةقفاا

 ةهج نمهدجا مليذلا -همهفدحا لكل رلساملا لهسلاب تو ٠ .ديدعتلا ماعوأو 4 --

 ةفسلفلاو هيهلالا ةمكتحلا يف ريهشلا اموت سيدقلا هبت وهاللا ةصالخلا) يف ىت>حوضولا

 نينثالا ثحبم نم عجار ٠ لاجملا عسوتساو لاطاو رارخ امي ةزثك لع. ةيحلا

 ” يحلل اما ع لياط رع نمصخ كاش عجاد لو الا داجلا رخال

 نكلو نهاكلا اذه ثيدح نم هتدفتسا ام دفتسا ملف - ينم روصقلا نا بلغالاو

 ددزال اننا ىعاع ًانيد نوكي نا نود اع 64 ليث فتح نا انلعر نلف

 دح وتاب ضم ريغ واديحوت ا". كرش راكم واكل رش متاتالاب كا
 اتلطا امف رفكلاوا كرشلاقالطا "رضي الو هريس ةياغدعبر كفا لصحتملا و ههّلعل اك

 امو) هنم هرياظنو ءايرلا دع ىتح بتارم كرشلل ناف ع ةئسلاو با تكلا نم هيف
 ' لاعفالاو تاذلا يف ضحملاديحوتلاو معذ ( نوكرس ثم مه وألا هللاب مهثكا نمءوي
 :لماكلا ناسنالاب هنع ربعي ٠١ وا هصاخلل الا لصحي ال قّحتلاو دوهشلاو تافصلاو

 ضرغلاو«قوُيعلا نم الوانت دعباويقونالا ضيبنم زعا هنا : لوقا نا "يلع زعي يذلا .
 كرشمناقالا ناتسشن نا ديزت اننا ثيح نمال نكس و ليثمتلا كلذ صحو صحفن اننا

 يه له اهنا ثيحنملب .الك٠ نيدحومريغ(هللاذاعم) نييحيسملاناراههمالا يف دادعتو



 هادو

 رح ٍُ

 ميناقالا ةلئسم يف رظنلاو ثحلا ةفساف ١14

 هيلا ائعلاامىلعىوقلا رياسلب سفنلا عمثالثلا ىوقلا ةدحوا نم نهاكلاركذا أم ليق نم

 ةدحاوا طير الو هلئسملا هذه ىلع 0 مناقالا ةلئسم ما ٠ لوالا ءزملاتايرخايف

 0000 رت نأذ اما هللا يف ةدخولا نل' + هّنلح ةرانعبل و قتفةيلعو 9 اتي ىزرخالا
 لسقعلا داحتاب نيمدقالا ةنسالفلاو ءامكتللا ضعب لوق ريظن يراشعا ةثالث ددعتلاو
 مزاوللاو تاشطاو رظناا فالتخاب طيسلا دحاولا ءيشلا نا ىنعع لوقعملاو لقاعااو

 جراخلاو نيعلا يف وه سيل ذا ٠ هب وه امو هقيقملا فاتخك هرابتعا ددعتي راثآلاو
 نيالاو بالا ْى ليحتسم ريوصتلا اذهو ٠ راغتستعاو ضرف ددعتلاوهدحاو ةقدح ريغ

 هداكعت نوكي ال يذلا يجراخلا دحاولا يف الات فرع اك ققحتي ال هنال سدقلاحورو

 لأ ةرلنلا نمو نااسراخ رثكتتلل ٠ .اديع ددعتملا يف ليحتسيو راشءالاو نغذلا يف.ألا

 ءازأبام هل دحاو لك ٠ دوجولا يف ةزاحنم جراخلا يف ةدردعتم (مناقالا) ةثالثلا كلت

 نكي ا هدم الث نيد ضرالا ف 0 م 2 حيسأاو ناعم قادصمو صاخ

 وحنتلاب صاخلا امهدوجو نم ايلاخ نوكتلا سبا هنا ينءا حورلاو بألا نم ًايلاخ ملاعلا

 نيعمغارف يف هباحصا نيبسأ انا عوس:توسان دوجو ريغ اه يغبنيو اهب قيلي يذلا
 لك ليحتسي ىتلا - هيقيقلا ةدحولل يفالملا يقيقحلا ددعتلا اذهو -- مهنم دحاوك
 ينعا - ركدي ال ماقملا يف ملسم - يرابتعالا ددعتلا ضرف ىوس اهيف ددعتاا ضورف

 اصاخا دوج وهثالثلا ميناقالا كنارا نمدحاو لكك "نا مهئمدحاوركتيالىراصنلا ؛ نا

 ةلاعتساك ىراتعالا دادمتلا 15 تسف اذا (صاخشا ةثالث) اهنانهاكلا ل اقايكائيعماقا دمعمو '

 ىلع يجراخ يقيقح 2 ددمتلاو هيرامعا ةدحوأا نوكت نا اماو-هيقيقط ا ةدحولا

 يف لقعتيو ملعلا ملاعيف نكي يذلا رظنلا ىلا برقالا وهاذهو لوالا ضرفلا نم سكسعلا

 لوةفسالابو هّنككأو هيلا بهذي نايهاذلاو هب لوقينا لياقلل مصيونيعلاو نهذلا
 وا كرت اذا بجاولا نا نم تفرع ا - هثالث الو ةدحاوال اًقلطم ةهالا ءافتناب
 ا[ د لك نا زايتمالا هب امو كلارتثشالا هد 7 07 ةرورضا>ح اة2 انكم راصد 1

 1 ناك ناا 02 نمو هئازحا ىلا هحاضشحارو

 0 هنا دلل مل اى ا امين اما عيتارم الز

 "يلا ءاعم اةفلآلا كلل نولؤقي ام 9 اهالأو ايجاو ميناقالا نم دحاو لك ناك و اف

 لوقءااولقاعلا داتا ةلئسم ىلءنيتروصلا نيتاه نم ار رثكا الو دحاو ال

 داكالا ناف -- ةقيقحو اثيع اهداكاو أموهفم تبحاوأال تافصلنا رياغت ةلئسسم وا لقعلاو



 يوما ه1
 اال صالخللاو هديبذلاو ةئءالاو ثولاثلا يف مالكا ماع

 ريضال هيف عناءال و يرابتعا ينهذ ددعتلاو .هنيغ ةجران ئيتاتيملا نيتاهفظ حرا

 أشاموهىجراخ طرسب دحاو قادصأا نكلو طا ماعلا موهفم ربغ رداقلاموهغم ناف

 أها وق وسفللا ثددحلسقلاا ذه نهدف هةقاكخل ١ رانا ند ككل ميهافملا 7 عارتنا

 عجارف لوالا ءرالا ند تافصلاة معو تناذلا ةدحو ثحسمم يبكلذدطق م دقت دقو

 سوسحملا يجراذلا اهددعت وه اهلاكشا كالمو اهيف روذحملاف ميئاقالا ها
 ةدحو اراشعا اهتدحوو 6 ةقيقح اهتدحونءعناما وهو ع لوقعلا ةرورضي مواعملاو

 ملا 6 بوجولا ةعماجم عانتمال -بيوجولا عمات

 هلطادوا ةحيحص ل ةروص نم لقعلا ضرف حمسفم و يف نيتروصلا كئيذ ءارو سل و

 ةيبوبر وحن ىلع اههتمبوبرب لوقلا ناو ليتف الو رين ةيهاال الا نم ام ظح ال ع قلخلا

 (هحيبدلاو ةنغالا»و (صّلخلا)و ( ءادلا ١ ثيدح اما ٠ * لدضت وال00
 اهف ضوخلا ناف ع اذ رط اهنود ضةنو ع م اهدع ضمخغتف ٠.فورألا هذه ا

 نايدالا يدا 8 امدح ك وكي مر 3 3 0 ثحايلا الكت نع جداخ ةلاحم ال

 انذارإج نم ائيلع ماركتلا ةزعالا نم اهيف ام رثكا ام يتلا ةمالا كلت فطاوعل ًاحرجو

 ما كراك ةحرم 4 هعرحص ريغ م 00 هةدعمحص رومالا كلذ 0 ىلع نصا انيئطاومو

 ساشالا انا نيج وتلا الو ناله وس 2 : اليهف - تناك لاخ ىا لع هجرت

 سدق الاثرولاثلا ةلئسم ٠ ةلئيسلا كال) 007
 اهدتع قرايح فودو بايلالا سهدتستو 1 اكفالا ف يتلا يه ثوا اثلا 2

 لوقت امو - مرادف م لوقعلا

 دهس ىللاذ جاف عيار ل 0 ةدرض رتكاو٠ نايدالا ف را مظعا | ص ثوأ اغلا ا

 7 ممر كتم الو و 6 نايدالا رب أمس ىلع دن 0 1 هللاب 2-1

 6 رشلا رك علا ربظ الو 6 ناطثل | عاطيوضرالا ف تانيا قد راس 0-

 كاك راشتنا كم 5 5 رست 5- عاذ -- أداير ا أايضعد أهضعد س اعلا تول

 اهنافع ميدقلا هلالا وه تثدا 5 نأ اسنالا تاعج ٍِى || 6 ميناقألا هل امم يفعا هل اقملا

 0 كلت ىلع 6 مادقإ آلا مادقأ لقنأ امسو عمانالل 5 هع ءرجلا ب أر تت ىلا

 عديلال ها قر ىح 9 ءاهوال مصع ,0 ليا وا ْنَع 3 ََى )| ماقملا ةةهاغلا

 هيقوصأاةلمج 3 تو تلا لدع تكف عادا الا مقعداسفلا تجتناو 6 ءاوهالاو



 ميناقالاب لوقلا م ةسقم |( ا اك م مأ اعد | ٠ نم هيف امو ”واعلاء كم نا نادت ّى ١ا54-

 0 هيبامل اب ان روصع يف ةفورعأا ةقرفلاو ع ةيلم رعاسالا ةدحالمو « ةيريصالاو ةلما رقلاو لب

 3 ءسلا اهعمجي ءهيرشيتلاو ةيعيبطلا اعيج مهعمجم نيذذلا هدحالملا نم مهلاثماو
 مالا عيارشلاو كلملاو نايدالا ةفاك عم ةأوالاو عهيندملاو نيدلا حور قاهزا
 يابا ملح ع نم نا اساالا خلسأي كالا كلذ نم مهضارغاو مهدصأ ةم ىصقا امو

 ةحام علخيو ٠ هيميهبلاو ةيعبسلا نم نا را 50 نما ل كلا تاكلاو

 ادع (ةذامالاو ءامطاو  هئامصااو قدصلا نم هّقللا عب رّشلا سما وت هيلع

 هعيرش نيناوق الو لمع لاقعب ةديقم ريغ ةماع ةحابا ءاش فيك لعفيو ءاشيام لكايو '

 الام الو 00 نع د دحا صت# ال ثيحب « هداع الو فرع نيزاوم الو

 ءاعداب لا اهدا اكتلا ضارغالا هذه جي ورا اليبس اودجو امو اههربغ الو

 ىرخاو الريل فرات و مهت اولا ه.دودرأا نم ةيشرموا موف ةيهوأ الا

 ا ٠١ كلذ لاثماو توسانلا ىف توهاللا ضمقتن ةراتو داحنالاو لولحلاب
 نم عنتم لطا د نيد يهيم - قدصلا ةئيزوقلا ةياح نع ةلطاعلا تاخالطصالاو

 هيهواالا بتارم نم اًئيش يضنقي ال نك و نكح#م لوقعم نيبو ع عدتبم دحلم

 ه.مالسالا ةنايدلاتءابالو «لاضعلاءادلا اذه بدامهللتو ٠ هيدوعلا ةقيرنءجورخاو

 نم الاء جردلا اذهب اوجردتسا الو ع جهنلا اذه اهوعدتبم جهن الوع لابولا اذهب

 هنا(١) وهلاق اكمل قواخم هلل دبعوهو هيهول الا هل مهاوعدو حيبسملايف ىراصنلا واف
 هناو (©)اتيُش هسفن نم لعفي نا ردي ال هناو (9) هلسرا هللا لب هسفن نم تأي مل
 عدوتسا كاذب ىف هاتنا  لرقي ناك هناو(؟0تآآلا ها ل ملكتي رو لعفي الل

 ص 7-0 ةئيزح يسفن ذيمالتلل لاقو سه دد راكب ا انتا هناو (6) ىعور

 0 ١ كاد لاعشما ىلا خوزلا د مع رعب عرب جرصو 00 0

 تحرص دق كلذ لكو هيهولالا نم ءيش ممم عمتي ال امو هيقواخملا صاوخوةيدومعلا

 هرورضلاو لّدعلا اهب يضقي امم هذه لاثما اوضفرف مياياسر هيلعتصنو ٠ مهليجأنا هب

 مداصت هنهاو تالاعتساو هيهاو تازاجمع اوكسمتو ههيدملاو نادجولا اهب مكحو

 لو عي الام كلذ ها.شاوهتفددعب ريقلا نمماق هذاو انباو اهلا هنرك لثمنملقعلا ةدورض
 وهيذلا لصالا اذه لثم نع الضف اهئاكراو تانايدلا لوصا نم ءيش تابثا يف هيلع

 م ةلاو نانلا ف صر اح وو سماح ند نيتالغاا قا حرب ييسر ور دناتلا ند
 يسثرميف(5) يىته يف (6) اق 0 ني رشعلاو ثااثلا ن٠ نيعبرالاو ةسداسلا يف («)هنماث نم



 ا نايدالا يف اهريثأتو(ع) مييسملا ةيهولأ يف ولغلا 2 ىلا يااا

 ةئي رةداهر ها وظ نعةفور صم تاكلا كات لكو معن ديحوأأ اهماعدو ع دطولانكرلا

 نم عوسي صخشنا وع ميركتلاو ميظعتلا ةدارا لع 3 وم يهو هّببوهمطقو لقعلا كح

 هل الاةعاطا يجي اك هرما لاثتماو هتعاطا سجيف ع 0 و ةيادهلا يلودلالا ةيحان
 برقا ةطدارىهو 1 يماكلاةيسنلاو ع هصالا ةطرارلادهلالا نمهل نا هك هام

 ىسلع ريغ ل كلا هلهلثم درو درو لاو ع هيلع ةماركلاو ع هئم ينزاردلا

 كا نوكي وضو 6 يشوأ اباطخ نوراه قد ْي 000 جورخلا ْى 0 ءايسنالا نم

 نوعرفل .اهلا,كتلمح انا(5) : ايضيا ىسوأ ىلاعت هلوقو - اهلا هل نركت 21

 نوفرتءي مهو ىسوم ةيهوااب نولوقيال اذالف ةيلعو ٠ كيبذ ن وكي كوخا نورهو

 هنال هتءاطأ بوجونايب الا نوعرف هلا هنوكددارملا سيلو ٠ هدوبع ةحصو هتوءثب

 . داكنال انا -ضرغلاو - ةلاسرلا هم امذ لسرملا ةعاطأ لوسرلا ةعاطاو هللا لو
 هبتدرفناو هيحينسلا ةمالا هب تناد يذلا ًاواغلا اذهل عرش وا لقع نم امجو فرعن
 يهو ها امجع ع اهرطاوخ ذوفنو ع اهراكفا ةحصو:ع اوقع لاح عم

 ,تنايد لوصا نم ةلاقملا هله تاعح فرك « هفاصخلا نم ةصحلا روفو نم هيف يهام

 1 8 يىفاو 8 ا كا لهااي : لادا جود نع“ هيلع ىهام 1 يهو

 اهاتلا هتملكو هللا لوسر*٠ مجرم نب ىسيع حيسملا امنا ١ قحلا 3 ملل ىلعا راوقت

 مك اونا هم ولون الو ع ةلسرو هللاب اونمراف 6 سد رم 0

 نمر ىامد تارتملا يلام هلا ناو هل نوكي لا هنا "ياو دلل ل

 ةمرصخلا نعةيالاهذه كنك تيصِناو تريدت را تاو 0
 هللا باتك يف ريثك كلذ لاثماو عةهيموكملا نيتيرفلا نيد ام كلت

 اهداسف ىلع جاجتحالا و هلياغلا هذه نع يمنلا ف هثياعرتدتشاو هتيانع تدل 0

  لمعاامعو ع هد.فعلا كات ىلع دسأافملا عم بقرلاب اع هئاش لد> همم ايلع ع ا ا

 لالتخا ىلا ةيارسلاو ىودعلا نم ابيف امو ع هد.كملا نم قلألا ىلع اهيف ناطيشلا

 ىلاءايعلاءادلا اذه بد فيك رظنا -« سهاذملا لج ةماقتسا باهذا وع نايدالا رياس
 ْ (هيباطخ)و(ةيئابس)نم ء هفاتخماقرط اوعدتباوىتش اقرف اوقرتفاف هعيششلا قرف ضعب
 ةعاو ةهولالا ىع ذا نع مهريغو (هينائملُس)و (هيجالح)و (هيريصنو ( هيايعامسا)و

 مامالا نا ىتح هيلا دايقنالاو ةعاطلاو هل ةيدوبعلا يف هللا ديبعربظا مه نيذلا ىدهلا

 (ع)هقح يف باطخلا نب ديعس يّّشلا لاضلا ةلاقئعمس ال هيلع هللا مالس قداصلارفعج

 (؟ جل ' ا” (مالسالاو نيدلا)



 را قرف نم هال ل راكا 7

 تاذعلا هيلعلزا في تا ى م ناكس أكس تح ىلكتلا ءاكب يكسي لعجو هضيا رفتدعترا

 مالنا | هيلع يس ه 1 هلبق كل ذكوهيف هل املا كلت نم ارذح هقرحتف ةقعاص ةممصت وا

 لاقأ) كاز عفر م ضرالا ىلع 1 ما رح هيف هناحصاف أمس نبا ةلاقع عمس |

 ار در ذا ترج 7 رعت اما رمآلا كياوانا

 8 يرسأ ةيللا هذه ل م مَ هيو 9 هلمصفت تراث هنا لذكت ْى راو منسم وهام ىلع

 «لحشلا رياسىوق ٠ لحنت اهدو 0 6 مايالا هذه ىلا مالسالا لوا ن .عىرك ةييصملاو

 ناضل ىلع ةلمنلا تيدد ع٠ انو ةتاا ىلع كر ء ىلللا لك ىلغ 0 لايعو

 ءاسورو يدش رمق 0 ل كري دد وأ كا سدا 5 ءالظلاةلم 1

 مه رك ذنءةيفاك مهتروسو ممنايعا ىلع ”"صناو منأتسا اي حوبا نا ينعسرال ن 5 ملس هد

 0 ىلع 1 نايذالا رياس يف كلذ عنبعت هديقعلا كلت لازتال اذكهو
 + هيدونملا ْق هللا ريغ كا سا ةطدار تح ميحا هتئدرط وا هترامع ريمعدو هن

 ع هعادتباب درفتا قثارظو ع هب صاخل د لع 0 ههوا الا يف هللا هقلخ اهضَو

 ةيخشلاو هيفشكلاب ةفورعملا قرفلا نم هيمامالا ضعد يف اريخا ثدحام كلذ نمو

 كال ل تو“ اقاوم تاريغت دق ىلاوالا قرثلا كلت ضعب نم يه ه اباعاو

 ئ اوبرش اما ءالؤوه نم هركذن خ1 ن هرمو هانركذ نم عيمج نا هللا ةينادحو 5 2

 ايليا ميلاعتلا نم مهدتعام اوذخا امو « ءاوهلا كلذ اوقشنتساوع ءاملا كلذ نم

 هسدقملا مالسالا ةعيرشف الاو ٠ اوجرد اهنمو اوجبن اهيلعو ع ميناقالا كلت نم

 صولخلاو ُح كرا رة الاب تءاج اما ٠ مدا لصاو“٠ اهرهو> 8 ظنااد

 متحلقفلا ةعد رس ْى وغ امو* غلا ةيرتتلاو * ضحملا دح وتلاب تءاح ع هماقث تالآو

 0 ولو هل 0 هايآ الا دسعنال هللا دا هلاالي) تءاح٠.ضرفو

 هواخدا اع ع اهاياجس ليقص اوسند و اهايحم ليمج اوهّرُش نكلو ' ( نوكرشلا
 مقوالا هللاب مهرثكأ ن ا أع ّح ع اهاوستال اهم نم امم هو>زمو 1 اهريغ ع نم أمف

 000 هر ناو هنتادقملا هكيعترلاو هناشب رع قا ةريشح ذاع معث ن 5
 اك فيم قوام لكتلو ادتأو اهيع دي ع لهاج لك ةعلو  لطاع لك لك ةيلحو

 تياجع قدح امو" ع .. . وا ةعوااد رذقا اهدجوا هسفن 1 نا وأ نم 0

 مويلا ىلاو' 3 0 ويحلاو تادامجلا نم مانصالا تلاز اف اميارغو ايندلا

 مالسالان م منهل نم نيدح ملل فيللاوفسالا عضوم نككلو .هللا نود نم دبعتأ



 ١/١ د ممالا عم ٠ هدرطتةسم تايلك

 ا هللا ها 0 دقو م «ىرتبتلاناثدال ةدامع ىلا مهضعب عجر فيكى راصنلاو

 اللا ء داحتالاو لو احلا لوقلا ,نسلنا ضرغلاو « ادوولا اورخأت مهلاي اف

 عناصلا ةردق يلي هحو 1 الأ 6 يجتلاو دوهظااب لو هلا اذكو ع داحلاو ةقدنز

 وا ٠ تاذلاو ةقيقلا يلجتك ال هلءف لاك نم لعاقلا لاك دوهظو < هعنص را
 ةمالا ت>تح ناف هلك اذه دعيو ( اريك ١ ولع كلذ غ هللا ىلاعت ( ول 5 ةروصلا

 هه هك ىلع 00 0 مكيلع هدا ( لقو 8 حئجاف ملسلا ةيحيسملا

 0 د 3 مكي اليم رءارتم 0 ىلا |! رواة .باتكللا لجأ لق ) ُم

 نزف : هللا_نود نم ًايابرا اضم اضع دم الو هاشم كل ا

 نيت دق نيردلا ينءاركإال لّيق ) !وبانإو ( نويل ايام
 ماق لزالا يف ىرج دف « تارسح مهيلع كسفن بهذتال مت ( يغلا نمر دشبولا

 0 ءهيكحلاو ةحلصملا نم ةب وه ال ٠ ةردقلا ءاضق كفنو ع عاب

 داع 9 لدعتسلا ل ركع 01 را اريظمو «ناطيشلا أ دمعم ضرالا

 0 ايبنالا 0 لسرا هذاحمس هللا 1 ىرتبالا“ هللا فود نو ه اهيف ع اطيو٠ هللا

 0 بتارم لع در أم هقيقحلا 00 ىلإ هقيلخلا ءدب للم نطالب امصوالاو

 بيذيام مكتلباو جياصتلا نم اوّنيف : هرهابلا تاي الا هرهاتلا تارسرل لد
 نع هتربياتو ع هدانعلاب هدارفإ او هللاديحوت 0 اوعدو مصعلا لزاتسيو 2 .مصلا

 ىف ءان ال مالحالا اع مهدبج ىبتنمو * مبعسو غلبم «تركايرفلا

 مينا داثع لك ةياغ ناك م سس نعل ىلجا قحلا اوداعاو مائصالا ةدابع

 نويئثولاو الا ةريغلا لو هنا رصعلا اديه ىلا رهدلا لوازم“ مهيعس عيمج جاتنو

 هراشتتناو لطابلاجاودملا رظناف - هفءاضم فاعضاب نيدحوملا نم رثكا مويلا هارت 3

 نم تنك نا ربتعا و ١٠ نيصلا لها نم تك نا رصقو + هراسيكنإو نط 7

 هلئسم نأ ملعاو ٠ نيمارلا محرا وهو كالو انا قيفولا 15 هللاو : هربعلا يوذ

 ناملا ىف ةدلالا ا ناهربو لياد ةماقا ىلا جاتحتال هنءوأا ةفيفخ ميناقالا

 . ةلاحتسالايف وهونيضيقنلا نيب عمج ةينادحولابلوقلا م اهنا اهيف لوقلا ةصالخو

 تيكردتلا مزلب ايببلوقلا مدع عمو تاي رطفلا لواو تايييد.لا ىلحا نم داسفلاو

 ليصافت َّكِع داع رم دقو بود>ولا عم هعاجحا ليحتسملا ددعتلا“ وا.ناكمالل قواسملا

 هداعالاب ليطن الف ديحوتلا لصف يف كلذ 1



 تلا فر ل ل اف اطل ننال باكترا < ا"

 اياطتلا اويكترا دق ءامنالا عيمج ناب ةأا_ةملا لطخلاو نهولا يف هلاقملا هذه لثمو

 هيمامالا رسعم ا 6 مالسأا هيلع ىساع هيلا وه سل همرطخلا ن< موصعملا يذلا ناو

 ا دلال ةئيطخ لك نمنوموصعم مهلكءايبنالا ٠ معن ١ كلذىلا نويهذي نيملسملا

 مهنكلو هللا ٠ نم مهبرو كرار مهتالاك بتارم 10 ناو (هللسر نم دحا نيب

 هردغ ل ىب سا نيد قرف ال هلا هللا يهانمو هم رحملا يص اعأا باكرا 2 ُْى ءاوس

 00000700 رذلا كت نسر نأ هءدناكت لح هللا هيزنت ىلا ًارظن كذلك
 هللاو لسقعلا دنع حيبق كلذ نافهسفن يف دساف وه نم مانالل احاصم ثعبيو هتاذ يف

 رع ةثلاثلا يف لوقت ثيح هانركذ ا دهشت مهليجاناو حيبق لك نع هازنم هناش لج

 الإ ىف د 0 5 اذ امف مءلملا دسف نا نككأو ضرالا يام تا 0

 ةصالخو 6 ول ١ نم "1 يلام اهنم هر سانلا نم ساديواجراخ 00 نال

 ءايبنالا عيمج نإ قا مهليجاناو مهرافس | بدسكب ةاطاب نييوعدلا نم كك لوقلا

 يضتقيو اهئالطب ىلع لدي ام تفرع دقف ٠ هئيطخلا اوفراقو٠ هيصعملا اوبكتترا دق

 صت# الف٠ هيراس ةاعلاو « ةدرطم هيف ةمكتملاو ضرالا حلم متذا هلوق نم اهداسف

 يمن نوراهو ىسومدو هاربا يبي ممدقلا دهعلا ف هراشكري الهذ اهل 2 ىلع هدروع

 نوراه يفهقنمدتتاك يصاعلا عششا ٠ ءاسنالا ع نءةلمجسب اكترا ىلع صني أمم ريثك ني دهعلا

 كا ةعفدو يللا ايروا ةحوزهنصحلا 3 رألاب دوادوهّثا دكدو انزيف طواو لجعلا ذاحتا نم

 لقان نأ“ (ُكنئارفغو مهلا كذاحبس) كلذ لاما نم ريثكو ةئاياح هل صاختتل لتقلا

 مكح قفاو ال انه حيجرتلاو ةضراعتم أذا مهبتككف * رفاكب سيل (ليقاىكارفكلا

 يهسيع 8 مما د نايدالا لوصأ ن نم ماقأ | د عدل د ثدح لّقعلا

 هدم قطن مالسالا رش ا نا الدو كيلامر ردقذ نحتف 6 ةئيطقحا ع نم م وصلا ي لا وف

 ةهيزاتب اماصتعا ىوقاو ٠ هدحم ًانالعا نيك مير كلا اننارقو 5 ةناغ اجب ا

 5 هتئرو هناشأ نع الو هقح ميظعو هردق عيفرب طيح الو ها

 ةثولزلبو ؟ كلا كللاذ نوع زد نيدلا كئاوا نانيفسا لوقن نكلو « ةتلزلم قوذهلزان ال

 ىصاعملاو ٠ هريثكلا اياطخلا هيلا مهليجانا تردد دو هيف تاقلد ا عدلا ماقأا قوف

 [هق رش نع ىهنل أر ناح رصد نادهعلاو ٠ ةيلا را برش ةمسن نم مدقتاك 5 هريكلا :

 ُ ىلا افاضم هرورضلاب وهللا نه يفور لطابلاو وهللا نعنيهز لا ءاسنالا قدح ف أمس الو



 كلل 5503

 يفاءاوهيلابذكلاةبسن كلاذلث هو ٠ هلا روعُسأاةلازاو ركسسأ | حبي لقعلا مككح

 نييسدقلاهتوفصو نيمرككلا هللا لسر قح يف كايخاي كلذ روطخ نم هللا ذاعم هلوق

 لوصا ن ٠م نالصا تادعل 0 ةلع سصئي لد ئه 0 هيلا يحوي هد انحوي عجار

 ةليخد ىلع كا كيلا تمدد دقو - 8 5 صا قا اهيلع سقو مهم ةانايد

 نمالو 6 ضن ن< ناك أم هنا 6 هظع 0 هللا تذدهشا و ٠ ىر س ةادخلو 6 قرما

 فشكلل ضرعتلاو رايغالا يواسم نعنيعلا ضن و ٠ رظنلاضغ الا ٠ يدصق ةزيكر

 تبحاص دارا 000( ل ارد اهلها ىلع تذح) نكلو 5 اهراوع ءادداو 5 اهراتس

 قيدصلانيع هتّلاوهتمأأ يف مبصاو ٠ كتهف كتهي ناو .مضتفاف حضفينا (ةلالضلا)

  لاساو ٠ هملثلا هذه اهيلع ملث يذلا وهو ٠ لقاعلا ”ودعلا نم رضا وه يذلا ٠ لهاملا

 حا انجح كاواحو ٠ ا | قد مار ليخا كلذ اهومر ىلع

 اني داحو * هيشحلاو:بدالا ليس نع انن كدضو *دصتلانعانلضا وه هلا
 ثاكو * مجاحملاب لياكتتنو مجارملاب ىمارتن انريصو * هماركلاو ةمرحلا ظفح ص

 ٠ اناككم اثدعباو ائائغا ناك امو * ائرلع امو اعدشاد انيلا ءامشالا ضغبا نم كلذ

 8 لاحوالاو لاوحالا كلت ةأح ُْف هداثلاو . ةصاخلا نه لا كا ملقلا عفد ع

 ٠ انملح باهذب باها نم هللا ملحالو * انوفص ردك نم شع افصال الا نكلو

 السر قءمس اع اع عبطلا عفدناو 3 اوهع ىرجاغع عاريلا قرح ىدح

 لوُقلا ضء؛بجو لب نسح - ءايبنالا ةمضع ي3ىرج ثيحف( يا لعؤ)

 ءاينناللن وع دتفك الئاق « داربالاب كترداممو « داتنالاب كتردال اًعفداهف

 عوفوبءأي ا نمد ةلمج قح يف حرصيوكل د فال قاعنب م ب ا

 لجاالا وو : كيات 3 ف 0 ريع وق اذاللف هصعملاو مهتم ب 6

 00 مالسالا لياوا نم هم اماللا» "اع نا ّللاكاده ملعاف ه--8 كياعب

 ةئبش نم نوط ةمالقردق اه اوكرت اهو للا هذهيف لوا

 اهلاكنا تردا علا املا كلت نم دحاو لكل اوركذ دقو «هيير وا

 الو اهب قات اهوعوو “ ايمق اهيلع ع نمطلا يف الى

 1 0 سس سس

 اهفطل لضعغلا يوذىلع ىفحيال هاعأو لاثمالا ا هرووث.هتاكحو برعلا لاثمإ ند له ( 9



 ءايبنالا ىلا يصاعملا ةبسن نم < رلى درو اع نايل باول 384

 ادعب و ا ١ كلت دادمتو * ل فاقحلا كالت 5 خب نحو د

 كمن كلو < اهتاماقم نم اهذخو “ ا تاعو رند أملطاف < دحاو دعب

 كيتاه لك هب لوزتو < دقعلا عج هب لدنت يذلا ىلكلا ماعلا با 0

 نآرت هاةدبع نيب زيلا فرعثتو“ نيدروملا نيبقرفأا هن كلحضتيو ' هيشلا

 ْى 4 حجار نازيع لب * حضاو هحوب رذعلا ءادنع مكاو “ نيدهملا ةدهعو

 «<كاذو اذ نيب يداقتعاو يداقتنا عيز وتو <كاذل يحدمو اذهل يحدق قيم

 لوقلاو متلارمالا نم ادب دحت و * ندا كك « انلد رظنلا نا وه*

 ليلدلاهضراعمم هيف مكملاهل ايف مكح اذا عطاقلا ىلتملا ليلدلا ناب مزملا
 هئيطخلاوأطخلا ندموصعملا “ هير اعضاو نم هنا ىلععوطقمأمأ وهفيلقنلا

 ادلذ ماي عطاق الو “المج | مهم ادن هف دال و < ةاهع كلذلاو 526 ما

 0 هآتلوا ليوأتل حاصت يتأأ رهاو الأ نه ناكح ناف ةنم هنا عوطقملا

 طا ااهئيئاوقو ةغالاكلت نيزاوم ىلعهيل اهانعجر او يلةمل ليل دلا قفاوي ام

 0 ازاجم الو اهف ةراهملا يوذو اهفرع لها نيب اطلغ ٠ 1 "ل نيب

 0000700000 ب ناك ناو < اهيدايم يف نايباا ناسرقو < اهئاطخ دنع

 ليدبتلا الو ريذتلا الو < ليوحتلاو لءملا لبقت الو “ ليوأتلل حعاصت ال
 هللا لوقنو « هلارجا ىلع هب نمءون يذلا هباشتملا نم هدعن انا تفرع دّمف
 للدلاكاذ ةضراعل يلقمأا قلدنا نع دلا عفرن الو “ هلا ملعا هلوسرو

 "000 ا اماو لاوحالا نم لاس “يرو رطل يرطقلا ايسالو هل
 صوصنلا كلت لثم دوجوف < يبنلاو الا كلامو < يحنولا بحاص نم

 000 ةرئادلا هئئاوقو 4 0000 1 ليؤأت ا دال ىلا

 7” ىلع دهاشو ليلد ىوقا < عطاقلا لقعلا مكْل صوصنلا كلت ةترملا
 |0079 نطابو رهاظ 0 اي لدا لل كد :ماهرودص مدع



 ١م 0ع) مدآ مدعم نع بناوجلا : :

 ماقو < يللا ىمالا اذه كيدل قت اذاف < قفاومو قدص» هيخال |ينم

 قيبطتلا قيمت يف لون < ىلقنلاو ىلقعلا نيايلدلاض راعت يف: كدنع نازيملا

 "لع ١١ كلذ 00 الملا هللا هاكر الا تح اضانل 5

 هنيطخلا ىذا تاكترا يف“ ٍصخا و حض واو < صناو حرضا دست لهف

 كل .ةلاؤقلا "ناقث( ىاوذف "هير دا 00 هل وق نم 0

 ةذباهخل كلذ عمو هحارصلاو ةيصوصنلا يف ظفل هتوف سيل نا ىئارتيدق

 ظ دق مهتءصع و ءاينالا هيزنتبنومزتاد نيذلا ٠ مهبنمةيم مالا ايسالو نيرشفلا

 هيف باريداكو الام“ حيحصلاهجولاو خجا لا لما نمةيالا هذه نا و

 - مالا ةفلاخم يف امياش لمعتست ةيصعملا نا وهو < حصف الو يمجعا

 ىندا هيف كشيال اذهو بدنلاو بوجولا نم لامعتسالا يف معا رمالاو

 (ع) مدا ناو “ تارابعلا بيلاساب ةياردو < تاروا_ملا يف ةبراد هل نم
 تولع نع ّة راع هتيصممو لاك هدزنت ىهن ةرحشل لكك ١ نع هيهذ تاي

 ”لاهو. < سذقلا.لزانمو <تارقلا تاس فاقترتلا سال
 نا. كاذو “هنت ذه يف احق هتاذ فاش اض وف لكلا 3 ا
 فتلكتلاو .ءالئااوءةنحملا زاد نم قاعي نا مدل "تحال هقاصلا لك لإ

 ذل للاسف الورق ا مدآ راتخاف ميمنأاو دلخلاو اةحارلا راو 5 ١

 يخحو ةييمعل هزاعخلا امو ةلتع للا هللا هلك وف هل لك الاو هب ىلوالا ك 0

 الو. هناا راد يف ه داي * نا ىضقو هيلع هللا تضغ دق نوكأ نا مدا

 ني 1 هتئطخ ىلع 0 ميعنلا راد ىلا هدنعي
 ١ 8 يل !| تايانكل ١) تالت

 كوك زارع يمنو “ هرارق رادو هداعا اعاوهل ن١ كلت هل رفغوذنع هللا اهب

 ل" قرأ قوم ل تكاخ لاذ هيلا ىنعع هياوغلا تاوعتسا ّ وكلا | مو (ىوغ)

 هيلا هدشري ام ىلع اناشو امزع ُهل هللا دي مو هل 0 دق ناك يذلا ماعملا



 اا 0 انت ىشالو ريخلا برشالو ءاينالا ىلا انرلا ةسن نارقلا ل 06

 < متحملا ر ءالاو نياكحبتلا ىلا ةءجارلا ريفلاحلا_ملا نم هيلع ةلديو

 يفدرو |هعيمج ةممضد وا اهشت ةي اللا ٠ ارهاظ لولا ىنعم اذهو

 باكترا كانهام ىصقاو .هلع ةيآلا ا تيالاوم 0
 فرعلا يف دهاش نم اهنم :يش 0 همياشلا تازاجملا نم :يش

 ءادنالا ةمصع باب يف ىلقعلا لددلا نع ضامعالا عم هلاك اذه. هغللاو

 ال00 ا سكفو <تلطو تمت ولا 0 لاو تيكف

 مرح وا ةنصحمع انزلا ةيسن هيف دحت له باتحلا كلذ نم باب 1

 ذت اوا“ ادع و فاخا وا “ ارميخ برش اب نا وذ ير له وا تيل ول

 تا وبيع 0 < هانعميف ا اذ لاعما ىلا « املا هللا نو

 8 : لق ” دينا ولو انج اهحو الو 6 ديلحت ولو المحم هل م

 (000 دي هتانياةز طول نا لوءوت ليوأت ياب (كلوق هللا ددس)
 000 ا ادلالا ةمر - « هلتق يف ىعش مث ايروا:ةجوزب ىفز دواد "نا وا
 < كنادحو كدعا سا وا ”كيذل قيليوا“ كادنع نسحيا < فافعلاو قدصلا

 نا يتلا لابقز» رم انته نا 0 ا ظ

 يذلا“ ركلا ىلع ليثا رسا ينب نويع ماما هزيخي يذلا ريمشلا نم اكعمك لكأي

 “ كلمع تاذ يف ربدتو < كسفن نم تنا فصنا - ناسنالا نم جري

 هئايلوا عم همالكو < هلسر ىلا هللا يحو ن 5 5 اذكهأ رظناو

 تنا تمحاأل “هيدرأ| تاداعلا ةيدراو ' هيمصعلا باصع الوا 5

 «نيقواخملا دحانم مالكلا اذه لثم ردص ول هنا دلل داع ىلا

 يلاسال ثسحي هئاندلاو ةئاذبلا نم وه يذلا نيلوذرملا ةلفسلا نم هن دلع

 000 ادعو هن لاقي امالو لوثي اعالو < هيف. نم جرخي اع
 ةاروتلاىه 7 نوم زر لا دنحماا هذه نإ نم هأنلق ام لع كلدر



 ا نارق يف نآرثلاو ىتككلا كلت تسل

 ينذالا يتالخالا تانكلا كلذ يف هللا الع ىثا ىلا ىهدسل لالا

 د>ح؟ نلعا ا ناتكيا اذه لسا ثا 5 7 ىلرع ءلانيملا ناسللاب

 ىلع “ اصصنتو احيرصتو © اصيصختو هرهعل 7 ميركتو 1 ع ِ ادنالا ش

 © هقرذتم ثا يف نيقرفتمو © هعمتجم روس يف نيعومجم مهعوجو و مهداحلا

 كلعلو ؟ كلدع زيزعب الو كلننع ديعبب وه سلو < كيدي نيب 3 هاااذهو

 دمتعاو هل دمعاو “هيلا عجراو هعجارف < هروسنيح لكر بسشو “ هرثكا ظفحت

 نا ©؟ةفافتسالاو ل 7 بار فا ند 0 له رظناو “ هيلع

 كلاشا « نايس اهنا كوت وا <ناوقا ىف نازتلاوء.بتكلا

 نع كب دعبي “ دانملا وا لولا نا نظاالو“ لجاو حضوا رمالاو“ ًالكو

 تناو < لاحملا كلتب كلآحي وا < لاحملا لع كلمحي وا « داعبلا اذه قملا

 نمةلمج وا هتايا نم ةيآ نهام “ ميظعلا أبنلاو “ ميركلا باتكلا اذه ىزت

 0 مكح وا < هلاثما نم لّثم وا“ هصيصاقا نم ةضق وأ هل

 هسادعتو *هدحوتو هللا ةوعدلا ف ةحالا و ةحارص مدتحي وهو يلا

 يلانؤك للا نم ريذختلاوةرتسالا لسع لاو هناا لع ةن و
 ناسحألاو رار : لامعالا نساحو . قالخالا مراكم لع ا ايندلا

 اريسارزب الا هللا هيتس ناكامو < زينك همك تدرات ام كارت كدا

 ضنلاو<هحمسلا تاراكملا و“ هدرابلا ضضقلا الا ا مف نساو تكلا كلت
 ةيسن كلذ نم مظعاو معن“ مهنو ءوش نم رمل «,,ةوقحطمنو هللا ءاسنا نم

 هللاذاعم بذكللاب ىلاعت هل مهئايصواوءايبنالا ةمسو“هللا ىلا ةعيدخاو فلخلا
 فرأا يدسمأب تاّقف امرا عبار يف هياعو مهيلع ب بذكلا نم هناف

 مكل نوكي الباق مياشرواو بعشلا اذه تعداخ اعادخ : 7 كلذ نش

 (ج) ١ .(مالسالاو نيدلا)



 اعابض افادو عاش امهذ ليجنالاو ةاروالا : اا

 0 ناك ذدنل ١ ا 1 كيف او فساللاب لوقا اناواععيسا هسم أ غلب كفو 3

 ده مكعت نإ ممالاو بوعشلا كلتي “ ىرحالاو ردحالاو “ مزعأاو

 ل ١١ اذه 0 وب ا 0 ل وأ هب احا ١!كلذ روبظ كعب كا

 ا يهام 5 اهفارتعاو “ اهرتسو اسما كاك

 «اعامم 7 تفتر “ 2 تسهذ دقكل ناو“ هاء !١!تأل لاألو هيهلالا

 هدعد نمو 0 تخركحص نيدثول ! كول ناف حايرلا جاردا تدءارو ْ

 مض يذا ١ ليثطلا وضحلاو “لياقلا 3 أهنم ىفن سس 0 و اهوقرحا

 الام دالك دعت نمةهرب قل نئيشولا سلا .هفالا"تاتأو“ هفاغضا هللا:
 رهاقا اةلعانسلا و 3 - رد أ 5 نامدعلا و 1 ع ردلا لعمل | مالا كلت َْن وحلب

 هفدهتسسم اضارغاو 6 ةقد شم أدارفا هيحسسملا ايس هيلو ممالا كلت تناكو

 < سرادمو ىتكجان سرامملكو « لمآ لك ةعاطو “ لك ١ لك ةءعط
 معزتام «ىلعباص و : عداد تثدانو 1, 4م أهل قبلا هس لوتس حيسسملا نا ملعب

 0 المال م م د ا | مهيصخذاذشال أ هاد داو ٠م ه 3 نك اه 4م 1

 يطال ءافخالاو ءافحالاب مهراصعاكولمو مهنامز ةنعارف نماونّثما
 ني لوقن انه نمو “ لتبلاو لتقلاب ؟ قئشلاو ا “' سكملاو درطلاب

 ا لا مالسلا هلعوانيت لع حملا تازجسم نا,مالسالارشاعم. ٠
 ىلع ٠ يماوتلا عاب ماى تلاد 1 واتم هياكو هماوق لب غرف ا

 عيمج يف اهدع ةداعلا يف رسعي ةرثك رابخاب الا لصحيال وهو بذححلا

 نم هلع 000 يذلا هبل قغتا 6 هللاحورل قفتي مل اذهو “ تاقبطلا
 ٠ 9 3 5 1 1 3 ١ ىلا 5

 هنا زعم تديطو 1 هاي ايلا 530- تاف هنأ _- ىف هل نما نمد ناف : مد

 و فراشمو زاد ادا ن 0-6 كاكشو ا ططخ هذ اذ قدماع 0

 4 هنناملقل او ةلاحأ 0 ْق افلا نآطقو “ يداومل ان كن ناو !| اوين

 هدا اع ع ن5



 ١940 اهيلع هللا تاولص دّمحعو جيسملا نيب قورفلا ضعب

 املا ل ميلا كادت ةنايدلا هذه لعاو اا ءاللاوه 5 | نافذ مهريغو

 تر هدعب نور د اانا 3 . ا انماهلاق انتعااه وقنتعاو

 ةبغرلابهدعب وهنامز يف مهنم مل أسأ نم ناملعتت ناو يق 1

 “هلو احل اوةبر امالاو :مفاعضا “ راتخالاو ناحتمالاو“ رام .:حالاو

 تمنا الو ' ف :الو فرع اف كلذ يفبارتسا نمو < هزفالاو لا

 نيرجاملا ن نأف “ رثالا الو نيعلاىئتفا الو “ ريسلا يفراس الو <«فصنا الو

 . هوميإب نيذلا راصنالاو <هرجحلا لبق اهلوح امو هكا ةيااوشلا
 هوعدلاغولي دنعلاحرأ الا نودع ! اوناكنيذلا ترم !ادوفوو “ هبقعلا ىلع

 0 ا لع كدب ك ا . هوبنلا دوبظ لبق هب ادم نيذلاك ولملاو

 كيلا ردم ل د وبن راونا عوطسو « هتوعدراشتنا ا

 ظ «ةعسالا 0 8 هناو “ همح روبظو “ هقدص يف رمالاحوضوو “ ا احعاو

 تل هنلابلاسجملا عمتت ” لةعاس ' هنهم لكك لذ يفلمحتو “ ةحالا رجو

 "سكو 2 ديحوتلا ةماك رشن نم ادب دجي لو ؟هغزابلاتازجعملاو “ هغمادلا

 كلذ ا رخنمو © انعرونرشلا ردو“ لايتإلا ةعلاح طم ل

 ىلا « دال را «فانكلا روع طختآو دانس وسل 07
 ني يرد هتعاس اف اف حسملا اما -هتماو ةحاوتلا رقنوا هتملك هللا ىلعا نا

 كا 3 يطا ةمادشتاه ةياحلا نم نادل ا
 000 نع مك از“ لا اذ ُْف داملانم لان الو “ 'همادقأ ةوعدلا

 د هللا يف دهاج ةناف“ هيد يا هتغاب يذل | دومحمملا ماغملا

 5 ' لهاو وه لاز امو ؟ نيدملا ركع ءارد هاد اه ا ايندلا قراف و

 هعانقلا رجح ةقرافم مهلع ار حح نوريو 6 دع اذا ارذج -ح مه وطب ىلع نودشي

 ا مهقالخا ميظعو < مهايا زم ريكو «مهايا ا هكلذ لاكفا يلا



 عيارشلا اخ تركو ءاينالا مئاخ ارم ديم : اا 1

 نويناحورو ' رش ل ْف كالما منا ىلع يعاب رك كدي م“ ملارعا

 رونو ” باحرب لك نم م مهيراب مه رهط نوسيدقو“ روصو ماسجا هر

 ” هنشرو ترم دقاميف تدروا أ تدرا موك هسادقو هرج ا

 < ةماعم عيفر نم ضفملا فا هنو ءو نم طحلاو هللا داعم 5 نم .ذغلا

 ترج الف لاو < الكالو أضعب 0 نمتانالف هاو < "لكو هلل اشاح

 اهاقلا هتملكو هللا حور حبسملاو فيك < يمادقا يب ترس الو < يمالقا
 ةدقعلاحاو ) هلاهتكا ىف لوقي ثرح ىسوم همياك ىلع هلضفو < رم ىلا

 حهانملاو حيراعملا كلت نم حيسمللو : ملكتي كيلا ف اذهو ) ىناسل نم

 اندراام هللا دهشي نكلو < روكشملا هيعسو «عبنملا هوأشو “ عيفرلا هماقم
 لج لاق ال اًبطو اًمفو < هيإ 3 الاو لاكل او “ هيلضفالاو لضفلا نايب الا
 ا انيثاو صعب 5000 ني شل 00 انلَّضف كلل و هباتك زيزع يفهناش

 ل 11119“ نيينلا لضفا ىمالا ىنلا اذه هللالعج ثيحو (ازوبتز

 حلاصمل اهممجاو < اماّمم اهنفراو « اماظن عيارشلا لمكحا هتميرش لعجو
 رخاو“ ءاينالا متاح هلعح مرجال ا نيثداعسلا ليصحتل امرقاو © نيوادلا

 ةعدرشال دا 6 عراشملا ىئفصاو : عيارشلا هع اخ هعب رش لء>و ع ءارفسلا :

  ةعاصمو < صحفلا ةفاصحو < ركفلا ح.فنمو < لّعلا لاجم يف اهنم لكلا
 000 دولا ىلإ كلذ تابثا ف ةيجاخلا نم هللا انرشا اك « ءارآلا

 نك دان < دام تابثا اما *اهتاعورشمو اهماكحا نمدحاو 0ك .نع ثحس

 ةياغيف وهف“ نيدنلا متاخ هيلعهللا تا واصوهدناو عيا رثلا ةعاخ هخيرش نا

 70020 د توم هلاف هتوعد ةحصو.« هتوبن لصا تابثا دعب هلوهسلا

 تازحالا ةهروس ف كاربت ند هناش 1 لاق دقو ا كلذب 4م دنا

 ْ (نيسنلا متاخو هللا كور نكلو 00 ن4 حاب انا دمح ناكام



 ا( ةومدن دهعلا دايك ىلا ةراشا ل

 تللا لهذيو < باتلا سيدي لاو ابصمع سا ري 0 007
 اورشب دك نيحسلا نم نيسرتلا كاد 000 و © يعمس ىلع فاتؤيام

 * مهتنايدب دخالا ىلا نوعدي ٠ مولسرو مهلياسر دالبلايف ردي ممتاعد قاف الا ْي

 نم لاق تلبقا نيا نم لمجلل لبق - ٠ مهتائهو ةسدقملا مالسالا ةعيرش نومريو
 فيطللا كبجوو ٠ فيظنلا كْنخ نم كيلع رهاظ اذه تقدصةلا ليق مالا

 اذاعيرداامو - ٠ ديجالا دّيلا كديجو ٠ ديغالا لدتعلا كدقو فيثكتلا ريغلا كربوو
 ءايبذالا فذقىلا ما .دحاو هللا وح ثالثلا مهميناقا ىلأأ ٠ مهتوعد٠ يش يا ىلاو ٠ مهتّجح

 ريزتخاو رمخلا لياحت ىلا ما ٠ دماحلاو نساحااب هللا لسر مهو اياطنلاو يصاعملاب
 ىلا ما .٠ دهاش ليجنالا اذهو يمالا يبنلا دوحج ىلا ما ٠ دسافلاوحيابقلا ما يهو

 امنا ىلع ربخلا يرش ىلا ما ٠ نادالإو عايدالا ءرد يدقلا دهعلا اذهو٠ ناتلا كرت

 الواهناّتكي دنع مزايهريثك ءايشا ما ٠ س دقلاه ممل اهنا ىلع ةريطفلالكاو ٠ صلخملا مد
 نكلو كيلع اهدرسىغتيا الو كل بهاوشلا كلت دع ديراال ناو 000
 هثوخت ب ماو نع ا ل فرشلا ةمرحو فاصنالا قب
 هراس نوصع سانلا نيد كتل ناي ايش هر د 2 نكي ' ةثوبتيو كي ىو

 نم لقال ثيح عيظفلا كماذساو ٠ حيرصلابذكلا ةللآ كاكم هيلع روطب ال نأب فو

 نيزاوعنيفراعلا لالا ر_هاظ يف نيرتسآلا سانلا ةماعو * رشملا راس 0 ا

 ىطسوتم نم الجر نا كدلخ يفرطخيوا كلايخ يف رودي لبفأ - لاوقالاو لاعفالا

 «يشب هلل اشاح يقاي مث ٠ عيفرلا ماقلا كاذدسفال يعدي ٠ رشبلا يفراتسم» ١
 نا للملا لها نم نينثالاو دحاولا لوتي نابينتكيال م ٠ عينشلا بذكتلا نم
 نم يلبق مكءاج نم يئيجمب رّشب دقو * ءامسلا نم ةلزأملا مكبتك يف دوجوم يمسا

 رفاسح يف داعي عماس لك لع هرلكي كلذ يخت 2ك ٠ ءايسنالا

 كرف 5-20 مهرابحاو ٠ همئ> ىلا يراختاار دوبيلاو٠ عواطف عماوملا

 0 5 مهو مهتنسلا فرط 0 مهعاوفا ءله نعالاب ةاروتلاو

 هنود يذلا يمالا يتلالوسرلاَن وعِبتُي نيذلا 9* ٠ عطاساانيبماهرونو ٠ عداصلا
 نأ اةدصم + (ع) ىسيع نعهلوقو 13 ليجنألاو .ةادوتلا ين مع دنع ًابوتككم
 نأ الواف 3 دقات كيب يدعي نع كأي لوصر 15 :ةاووقلا 3 ف ف

 ةاروتلا هذه دمحم اي اولاقو هيلا اوءال ٠ هقيقح قملا اذه ءاروو * عقاو رمالا اذهل



 ا ليجنالاو ةاروتلا 0 (ص) رسل ىلغ عط اسلاناهرإلا

 مآسلا حضاو || نمو :كنعزب كيلع ا .كمسابح رصياماهيفنياف ليحتالاو

 عانتمالا ن م ناك قح * مهي ل عمتجم و مهند ايو مهيلأ س اي ناك هماع هللا تا واص هنا

 لدلدو“ عطاس ن ناهرب اًدهو عهيرمو ةهمس لك كفرا هيزلا لوقو ةلهامملا نع

 عمكاذي هم مهتجاع ايلا لقت الاو ٠ عطاق ليحل الا و ةاروتلايفهب ةراشيلات و.ذ ىلع

 نع عاتمالاو ةيزللا لوبقوهدهوشو لقن يذلا لب هقن ىلاو هيلا يعاودلا رفوت

 ضقائياذه ناب الياق ائيلع انه تايالا كلت يف عوجراا كل سبلت « هلثاقملاو ةلهابملا

 هل ٠ مولا اذه ثتكلا نم موقلا يديا يف ١ نروكك مدع نم ابيرق تفلسا ام

 لوئناناق ٠ ناباو فرشلاب امنع برعاو ٠ نآرقلا اهرك ذا ىلا ليجنالاو ةاروتلا كلت

 هرهاظب لدي ام ٠ باتككلا اذه مبارك نم اهلاثماو عهعركلا هذه نع باوملا يف
 اذه روهظو « نيمملا نآرقلا اذ_ه لوزن نامز يف ليجنالاو ةاروتلا سفن دوجو ىلع

 7 ,نيقداص منك نا اهولئاق ةاروتلاب اوتأف لق ىلا ا كنا لا
 ع م همو هف هللا كلنا داك « ليجنالا لها" مكحيا و ) هتاّس رع هلوقو

 يقمي نا مزاي هلعل لوتبا لد عدمالانا < اهرياظنو ا افلا مه كئاواف هللا ردا

 أامطا ء هرذعلا مهتم 5 عطقنتو ٠ هحلطا هب مم ام رادقم 31 يديا ىف انمودم هللا

 ةخيحصلا ل وصالا كلث نم يالا ادهو ع هدابعوهلسرب هنم قار 3 هتيدظفحيف ا

 هيا دل درومو ع تاحاحتحالا عضوم وه ع ةعوضوألا تاقذلملا كلت 3 ُْف

 (ليجنالا لها م ؟ييلف) ىلاعتهلوق 17 5 هّلمط 8 قطا روب 8 ةنزوالاكت رمألا' لو

 هراغد 0 اوداك موّقللا نا هرهأ اظ 1 همدع ىلع هنم ل في رحتلا لد 0

 اهيوقدب نومكحيف اليجنا مهلاصمو مهءاوها قفاوب ام اواعجي ناي الا كلذ دعيو

 باتكحلا اذه نم تايآ كلذ ىلعت لد ايك هللا ماكحا يه هذه نا ماعلا ىلع
 لاتحاىلا افاضم اذه. - كدي عوطو كينيع سصن اهثدجو اهيلا تعجر اذا ميركلا

 روصعلا هذهمىلا رصعلاكاذدعب نم اليلق اليلق جردت دق ليدكاو فيرحتلان وكي نا

 ضعب ىرت كنافاهءواساالا اهنم قَد و اهءوارضخو اهءوارضنمويلاىلا تدايدق ثيحب

 - تارشلا ٍ ديزي ا فيكفد>او نرق يف اريثكف اتت عباط!اد دعت بسس تكلا

 يدلا يحولا وه ليحنالا كاطع نيعتي لد يدل ىوقي يذلا ع نم نورّقلا نم

 ظ هنامز يف وه: هعمجو هَْنَلا يذلا ةيلع هللا مالسىسيع صوصخملا هناش < لا هكر
 ٍ نورقو 3 هلو اطتمما وعاب هدعد 1 اص هن ودق 5 ا هعأ طم هتعحا رعهدمالت وأ
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 أ
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 ا
 ا

 ا

 اري و هلا نينو اهنمد قو رفأا معبو كايهعلا تاو ءانا دى دا
 هكا دع هك اطل رد سصخل و صعد يف م

 فحصلاو لياسرلا"نم:«اقول)ف (تماو تح وينر «ست را ١
 ”ر هوحعاض 6 دكر أهيف ليصالا ليجنالا نم يس جاردنا دعيبال قا ماضااو

 اهو ولو لو كال نحف تذاع ىلعو عه رع هقرو نمزاتع الو ء 1 سردو

 ند يحر وأ هاذا نك كلارا تتكلا هله نم ايس نا 6 اروطخ ول واو 0 وا :

 اهيناعمو اهئيماضم يف ع داسفلاو للا نم ابيف اندجوامدعب ع ءايدنالاىلا هب ىحوا هلل

 اسهيف نككي ملو ع نادجولا حيحصو لقعلا حيرض فلاخ امو « اهيناممو اهظافلاو

 كلذي مرلملا ناف ايضعد يف نكماولاهرهاولج ريد لع لاو اوان
 فل اخي امو حييبقلا نعهزتملا يككللا هللا مالك نم ةلاحمال هنا ىلع لدت زاجعا ةهج وه
 كلت ريطاسا اماو ع ميحصلا لمملا نع هلثم يف انا صائمال هناف لوقعلا ةدورض

 كاذب كيدانت - هئايبنا الو هللا مالك نم تسيا اهناب يدانت اهنا تقرع دقف ىتكلا

 الو أك عيفرلا ماقلا كلذ نع ىفاجتتو « هاهو لوا يحولا نم أربتو «هتغب

 «ليلطاو | -_-4ٍ قيمفلا ُْف ريد لاو 6 راما لما أهلا تفك نا ةياولا كب لصم

 لاتملا1 0 تالظعلا نيا  مالعالا نيا مولعلا نيا ع ماكحالا نبيا مكحلا يبا

 نيايدحتلا نيا ع.ديحمتلا نيا ديمجتلا نبيا سما ونلا نيا سيدقتلا نيإ « هرياسلا

 ما مادا تاكل هعركلاق الخالا نبا «:ديعولا نيا دعولا نبأ بويحا

 ٠ 0 بمد لدا ٠ م 0 الامزبا ع فرش نم هيصحاالام

 هده + هتودطاو ةيهحتملا ذه هكلالثلاو ةكاكرلا هده بهجاسلاو 0

 كوكلا نم ٠ تايرتفماو عادخلا ةمسسن نم تانصحملاب انزأا ع نم ع« ةنوفعلاو ةدوريبللا

 نا لدعلا نم ىرت لهاي نكلو ٠ هلك كلذ نم هللا ذاعم ٠ هلكاب هءاينا رماي يذلا

 مك يل نم نك5لد تح  تراعب وا هنم براقي وا ع« نزاوي وا كاذب اذه لداعي

 تامديوستب ةهجو دوس يذلا هلاهللاكلث رشانو يي كلت بحاص نيبو ينيب

 وا م ا نب مركلا م يات هلا اهيا كلامسع ح ت تاه توق ل ابا اهاك تاحفصلا نم

 دق مال وكي كاع .هنم تصتاتنا حنا تحت 5 تنا كابو رج يحجيسم

 9 ١ كار كد ٠ مكح اورظنا 5 0 الداع ايضاقو

 (١)اهل دوحسلاو عوضا كليو ليعو م انوا دمعي ناك « فرشثلاو دحملا هل ادم نا

 دس اي نسا ترم اس ل ل ا 03

 عذاوال مث (هرهاقلا رصيمك ) مالسالا مدا وعزم ةمصاع يف اذهك باتك رشن نم يبجعت دشا ام



 ظ ماتصالاةدابع(ص) يتلا ىلا هتبسنو ( هيادهلا)هلالضلا بحاص غم مالك 14

 يف اذه لايأ ٠٠ هدعارلا تحت فاصلاو « ءايللا ةلقو هجولا ةبالصو ةّحقلا رظنا

 اهرعتاعسو ع اهتايح تّكرك ىتلا « هفيرشثلا ةسادقلاو ةيركلا ةرضحلا كلت ناش

 ضغباهيلعهللا تاولص ناكو ع ناثوالاةدابعديدنتو ع مانصالا ريسكُت ىبءانهروافقو
 95 ماعصالا نم ءيىس هي هنق ثدب ْى سامي ال ناكو اهيلار ظالاو أمه 5ك 1 ةيلاء| 0

 ص

 اي

 6 ءامسالا هذه نم ' يلع ضغبا ٠ يس ث نم ام (ص) يبنلا هل لاتف ىزعلاو تاللاب هيلع 5

 مسفقا نيح هئس سثءعدحا 00 وهوماشلا قيرط ف بغار | (اريج) عم هٌديدح >ىفو

 ءابضق ف 51 اد_ه نم هدباو ىلجا رهدلا ف يرورض ياو < روهشم وه ام

 كاث تافارخ د لهو ةمج زملا هذه نم ةيرف 5 هال ايخاملاع ةحسفو روصتلا

 ادهن فرصن نا ع قيلي لهو هريغو (يرئه كلر كلا اهركذ ىت ةلاادلعا 18

 حولي معن - امتاذب اهئالطبو اهسفنب ابشالك عم ع اهلالبطو مد ية

 00 اره ا ند نيددلا نماء لش ىلع نكي ا ( هلاليطلا كلت ىحاص) "نا ا

 انريغي نا تاياكللاكاتيددرب ( قف ا 0 ءاغترايف اوسح لهو ا

 فاعضا مالسلا هركذ ىلع 00 ديسأا ةسادق يف لوقنل (نيملسملارشاعم) ع انيمحيو

 هللا ذاعم عهملع لضو « همهس شاط نكلو ع عظفاو عدشا وه امو نءاطلاكلت
 هللا ذاعم ع ملخاو نيدلا سارما ايديا نم تافنوا :ملعلا نع لهجلا اس ةختسي نا
 بحاصاي لب هيادهلا) بح اصاي معذ ح ف علت نم جرت وا ءهلهجي هلباقن نا

 «هوعدلا) هذه نم كلاثلاءزحلا اندقعدقف هيلع هللا تاراغ 427 ا ذاقلا)

 5 ىلجتي فوسو ٠ هتافو نيح للا هثدالو نيح نم ع هثاح ة ةمحرتو هثربس نايم

 ااا كراك ىذا يشير © نيديع يذل حلصلا ءيضيو ٠ قملا كلاته
 كلت رهظت اهاسعو «همالقوا روفظا ردق © ةمارك الو مهنم ل مهيلا يمتنت

 نوثحابلا اهتفسافباصا الو ٠ نويتاكلا اهلثم بتك ام ةقيرط ىلع ع هعركلا ةريسلا

 ظ ا ا نر تلا انا راك ىلع

 ٠ هشياطلاكماهسل افده ٠ يركلايبنلا كلذ عم ةتلعج يذلا ع مظعلانآرقلا اماو ح

 نارقلاو يلا شن نم مظعا نيملسملا قوقحب فاحجا ياو هريغقوةحب فحجي نانودن» هقوتحب
 باتكلا اذه نم ةخسن تدرو موي لضفلاو ةريغلا لها ةمايق تماق دقلو ناتهبو كنا لدكب

 0 وا ومهتيلع نم دارفا هعطاقلاحجملاباهضحدلا ىدصتو (فجنلا) قارعلا ن ا ا
 ) رار يوقل هللا نإ ه رعب نم هللا نرصنيلو) ميت :ةاسو مهيهدقتم و



 هيمن .1دحتتسور 19 زل ا ىب < و

 ْغ
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 ١ مه ةيهلإا ةعد رس نوكح ناد ٌقحا نيناتكلا يأ
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 اريسيو ٠ هرما ريثك نم اليا كلل اندروا نقف . هشحاذلاو ناثرلان كلبالسا ىكرت

 هماخلاو ٠ هرهبو هذاجعا عضاوم ىلع < لضفلاو ةفرعملا لها انلادو ٠ هردق ميظع ند
 ءزج دقعار ةيادعلا انفعست اعرو ٠ هيناممو هيئاعم فرشو ٠ هتحاصفو هتغالبو ٠ هرهقو

 هللا ءاشنا ءرجلا اذه يف ءانرك د 7 عسواب دصاقملا كلت ىلع مالكلا طسب هيف و

 * هلهابلاو ةاهاملاتمرو ع صرفلا حونس ىلا ائاهت ملو ٠ كلذ نع انتاجعا ناو»*#
 هماركلاب قدا نيباتكلا ىا لالضلاحاصاي كلأسن نحت ع هلدانااو

 * ايديوبر انونإقو هيفا ةديرش ترد د تاكا 5 ةرقلا يديد
 لوقي يذلا باتكلا وه له - ممالا ةماع ةطغو رشبلا حلاصا ٠ اًيدبا اسومانو
 لورق ىذا تا 0 اهناعم لكي (اعيس لب امالس ىلا 207

 6 يلا ةمعرالا كاس 0
 يذلاماح هي ءايسلا يف الوحم نوكي ضزالايف هومتلاحا امززت لوتي ىذا ا

 (نبت وا ادعم انعطقل م نيمللاب هم اد لد ار واق الا ضعت انلع لوقت 0 و ل ود

 (ا:جال جبار راص ذا سومانلا ةنعا نم انادتفا حيسلا) لوقي يذلا باتكحلا

 ىزأ ردو 0 ردا 0 ال دوم (هتهر 0 : سمن لك»لوقي يذلا ما

 (قودأآلا ءاراا ءارا م ا كر هدعس نا ىعس : ام ال تا هلل ل ناو

 اهومتيّمس مسا الا يمه نار) لوقي يذلاما(دحاو هلإ هثالثمناقا) ل 0 دا

 هدياعم ىلا تاخد اذا يذلا نيدلا < «ناطلس نمر اهب هللا لزذا ام ؟ءواباو متنا

 ٠ هعاملا ليثاملاو : ةيدصللا روصلا نم اهيف تدحو هتاولص عضاومو هتاسدقمو

 يذلا دهعلا ٠ ةيمئصلا 3 .٠ ةيتثولا دهعُكل دبعد نا كشوبامع ةلثألا ىلا

 (نوفك اع اعااش 2 متنا ىلا ا هذه ام) أ : لوقيف م هاربا اذوبا هيف لثمتي

 ىلع ةبواصملا ةحلالا 0 ا ا (ارذنا) دهعا د يذلا نيدلا

 - نيصلا مماو ددهلا وددو اهدعب .ثاك ىّتلا ..نيلحرلاو نيدلا ةيرتشلا ٠000

 "هدد د هل الا ةدا تعو د رتلا ل نات دقيذلا نيدلا ما - ريخ ندا [نحا

 «ثيدحلايف لاقف ريوصتلا قلطم مارح ىتح ٠ ناثوالاةدابعو مائصالا ةدابا ىلع اصرح

 (نوروصلاةمايقلا موي اياذعسانلا تكل ١ تاذ < راوخلا غلبين ا كشوا يذلاروهشملا

 هيفا 8 ةالدصلا ةركتسا و 1 رح ىّت> تاارثد فينخا ني دلال كدت ا 3

 تاوذ ريغ شوقنلا ضعب هيلعو راتسلا ثدنلا ُْف ا ءرو ليئاملاوا روتصلا عم رس

 (١ج) ١«( (مالسالاو نينا



 كل هك راش كح دنع ةلويقلا ةداهشلا 0 215

 قع هيح هتاحوز ىدخال هنالفاي لوف تامن وا رجس ن< م حاورالا

 "منا ىلع هلالخلا ا كا دهاوش نوكت نا حلصت اهلاثما نم ريثكو هذه
 اهتدامع ىلا لع ع وا ناثوالا دمعي ناك (ص)

 وأو 4 ماعادي زم سواتر كلذ ارو أ ىعشمل ل امه لك كس

 مخف لوقو. ٠ محض كا كي كيه كن بواسالا أله ف حف او راحتسالا تدرا

 حا كيمريو٠ كروذج عطقيو ' كءوذج عل م ل مالكو ٠ لزح ثدد>و

 نا راه ك.سح نكلو : قحءاوةنعللاب ار ىرحا 0 8 كرريو 5 0 تان ْنَس ١

 |( تكلا ىلا هلالضلابحاص اي تنآ "2 ٠ .تناكو ٠ :٠ اند تدع

 دءلتو , تا داوم روصقد كفرات و © كار ىلع عبرت نا كر نم (هيادملا)

 ٠ كراوع رتسل كراح > ةياعر ىلع د كيورع حالصاب لعتشنو ٠ ٠ كح ورح ىلع

 نر كيبلأ . ك.م5 دال همدقب ءارتلاو* هفاظي هقفوح لع ثحاملاك يدتعت الو

 ظ كلما قع الو كوملا ا در 5 م نيماسماو م 0 نا كيب

 ٠ اهلع درعا هدظد ا« ع لا عض عنصتالو ٠ ٠١ ال 1 همسح ام كتّلمو

 0 ءاودس ىلع نوقان ٠ كامع ند ا مهلا م َْن افرعلاو 00 ع كريدي

 تت

 هم

 همسل و

 كايعافا يعافاو ٠ كتيانج نوئج نم نوءواتسم

 "ىلع ثيدل تااطلا: م ةفيقحا ةعجن داثرأا ٠ ىوهلا نع ثم املا هو 5

 يذلا وه او هيحورلا ةابحلاو .٠ هيديبالا ةداعسلا وه نيدلا 3 كتف رعم دعب

 ةيصانل مهكحلماو كتقاثوب دوهشلا نكما نا -هنع كب ىنغالو هنمكا دب ال
 دهاشلا وه ٠ كبلق ٌقامعا يف اذوفنو ٠ كل يف ارثاو كنم اعقو مهمظعاو كنيقي

 هعم ٌةوادعلاب هراحصاو ٠ هاب هثديانمو هل هتاواثم عم نيمصلا دحال دهشد ىذلا

 لورزتةلاحمال ٠ اله 0 ا اف 2ع دا راو ٠ هل ةيناجااو ٠ هيلع فيطاو

 لامحاو : 0 ]| نايرضو ٠ هسيرلا ناجاذ نأ | ل 0 هّنظلا عطقنت و همهتلا

 ٠ هعطاولا ةحااو * هلومآملا ةداهشلا ىه كاتف .كيكشتلا ضارتءاو ٠ ةاناحلا

 نوكتت نابرقاو ع عنماو نما عمجا و عشنا نيتنايدلا هكا ورد نا حر اذا

 لكبب علقت ملو « ادا توماو كاجو انوناقو < ايبوبد ارماو « هيلا ةعيرش

 (ليمش يلبش) ريهشلاثاحببلا اذه كنودف.دهاشلاكلذ لثم تدراو ءانمدقوهانركذام

 هيعسو هدام يظعو * عمجا اهل هتاواثمو نايدالا ةدئاعميف هرها فرعت نم رهر



 كس ال مالسالا ةيعماجيل نايدالا ةياكموطف ا

 عجشا نم ٠ هنم لج ره اك هنا دب * داطالا تاذ يفداهملا نم هر باد اذ
 هيف ام ىلع وهو * هريمض ةيرجي راهجإلاو * هيارب راحصالا يف نيثحاملاو نييث كلا

 فرتعا نا ءاربص عطتسي مل ءاهئاضغبو اهتائشب هنالعاو اهاكنايدالا ةكحامم نم
 هد ةيريحا سيم اوثلا لكل هتيعماج ثيح نم نايدالا رياس ىلع مالسالا نيد ةّيلضفاب

 وشنلا ةفسلفم) 0 هتعومج نم عضا ومي ةنم كلذ 1 دقو ٠ ةيدامو ةبدا

 : 2 اماهنم الاثمدخ ( كاسل

 ةأف :افوحسملا ةيلمعلا ةديحوأاةعيرشلا ٠ ةيئيدلاعيارشلا نيب اهناف نارقلا ةعررت الاف 7

 ةعراقلا لكلا لرذالا ىلع رصتقت مل اهنا ىنمع ٠ هيقيقح ةيويندضارغا ىلا يمرتىتلا

 ماك تعض وف هين زا ماكحالاب اصاخ اناث ة_ةهأ لد عيارشلا عيمج نحب

 يفلاقو هيذام هيلع ةعيرش ةمملا هذه نم يهو اضيا تادابعلا ضورف ىتح تالماعملا

 هذهنقاف دقو هنئيدلا ةياغلا ةمدخل هيبدا راثآ أ مالسالا هكرت ا مظعا وا وخلا عض 3

 اعل هل ةفساف يط ىف هرلغ يفلوتد مث 2 ٠ هتمدقت 0 ممالا عيمنج كد

 مههج ويف ماق 0 هيف ىهأ رعاك فايع نارقلا ة ةعد رس ٠ 0 ُْي م,ةهجر تقر

 اهتكلوهيلع ة ةيدام 5000 :هلوق انلةن مدقت دقو٠ ءامترالا ٠ نع 0 لياح

 اهنا الا هيلك الوضا ريتعت ظعاومو كح تناك ناو ىسعةعبيرتو

 اهنافدمحم ةعيرش فالجب ٠ ايندلا ةايحلا غ 0 ١) ىلا اهتاج يف ترظن

 لاما نم اذه ريغ اهيف دجوي ايروىهتنا ٠ يقيقح ينوذاق يدام يلمع يعاتجا ماظن
 اروثع تارلككلا هذ_ه ىلع ترثع اماو ٠ صحفلا عسوتسا ملو ٠ رظنلا و ميلاف

 ةغوطا ءذع يف قدس نم ىواسؤيح © هلالّصلا لمش فلءوم كلو < ار
 راتهحالاو .٠ فاصنالا ىف كلدك هاواس دق ناك نهاذملا ةناك ضدرق يذلا

 لكل فرع هنثمأ ٠ هّمهدملا تايلظلا ىجايد ُْف روذلا 2 ولو ""فارتعالاو 1

 (ض) دمع ةلادق نع الف“ هليك ةسخبي ملو ٠ هردق هردقو ' ا

 رولا نكلو ٠ هءاذملا كاتب مركلا هبانت5ك نمو هنم لاني الو ٠ هءارحلا كت

 ْ ظ نمل فل ءاوو 00
 , + 'داعضلا رود يف :شيظلا نوظ“ ١ بفض :ىييانالا ب يف نك ادا

 ثيدحوا ة ةحح ْن ,ة عد ىرت لهايف ع هفوتسنإ ودانمدق ام هانركذاملك ىلععالطالا دعمت

 اعلا يعادل ةالصلا يعاد ىلع ٠ بي وعم اع د واثر ءاثتلا لهالديحوتل | لها يلع



 َّس : 1 ّ أ ف1

 هيلا جهنلاو ٠ جلبا قلا ٠ ىلعي الوةجحلايف واعي وهو ٠ ىلجا و لجا مالسالا الكر هللا اح
 رب دتو ٠ رصيتت نكن ارّصبتق ٠ راغ هيلعالو ٠ راثع هيف ام حضاود دج" قيرظلاوجببا

 بياصع مهنويع نع اوعفر وأ ممالا نم مهان ركذنم نا مسقاو - ٠ ربدت الولبقاو

 اودادزالو ةنايدلاهذهملا | وصأ ٍإ هب درأ|تاداعأاةيدرا مهنوته نع اوعلخو ' هيبصعلا

 0000021002 م انيدلو هللا ىلا ةعيرش اهاوش اوذحن امو اهوةنتعالو ع اتيقت اهب

 ةقايس ىلا دعو اذهنع دعف .تبرقو تدعبو * تبنطاو تاطا دقف. ملقلا اهيا
 اديعب ضرغلا نع تيهذو ريسلا كب عطقنا دقف كّييال كتجح ماتو ٠ كمالك لوا

 انه لئاوا 7 مالكلا نمهاندرسام عيمجنا ملعاو د م كرّسو ىلع كب عجرالف

 .يهو (ص) ائيبن تازجعم نم ةدحاو ةزجعم لاح يف وه اما مالا اذه ىلا لصفلا

 دهعي ملو ٠ هدعيةزجعملا هذه تيقب ثيح ٠ هدحو .ءايدنالا نيب نم اهب صتخا يلا

 اهاتمدق يتلا قرطلا دحا وهو تيتا رارسا دحا نم اذهو كلذ لسرلا نم دحال

 هنمضيف تفرع دقو ٠ هريغل هيف كواسلا هللا لعج ام قيرط وه نكلو هوبتلا تابثال

 2 هئيحع ةراشدلاو هيلع ءاسنالا نءهلمق نم صن وهو يلاثلا قيرطا ايدتومت تاما

 فعحصلاو مالتنالا ءايلع تافلءوم ءافيتسا يف هللا ىلع الاكتتا مالكا هيف فوتسن

 هللا ءاش نا دارا نأ هنم يفاولاريثكتلا( مالسالا راثم) يفو ٠ اعدقو ًاثيدح هل ةيمالسالا

 ريغلا مهنامز نعي رخاتملا مهمال ءايبنالا عيجت وبث هب اة ىذل اقيرطلا 0 و

 نأ مهنا زدعم وأب وهو مه روضح ضيف نه نيمتسملاالو مهمايال ني رطاعملا#

 لع نكلو هيلع هللا تاولص هيف مهكراش دقف < ةيمطقلا تارتاوتلابمهدعب

 تايعطملا تاصا وو ' تارئاوتلا ترفاضت دق معن “< بيصنر فواو مسقىفوا

 رمملا 5 0 نقلا ل ا"تاذاءلا قراازخو" تازحدعملا نههنع ردض :

 ١ 19“ هعباصا يف تادظلا تحبس و «ريجحلا رح نعةماينلاةتالظ و“ رينملا

 00000 لا نو كادعي تدرو ةلازثلا:هيلعتمّلَشو < همجاشا نيب نم .
 3 ااسسؤو 1 1ك دجسو * هيدب نيب تققو ىقَح هرماأل يلاعتما ةردشلا

 رغاو 1 تاي دطاخو قولا 0 6 مياهلا نيدح هل عذجلا نحو 6 هباع

0 
10 2 7 
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 روفلا لع تمايباف تداوعاللا نم نرعو 0 رحشلا هنوضو ٠ ءام

 هللاداز طقس امو “< ىرك ناويا هتدالول جتراو < سباسبلا تاولغلا يف

 ىتح هتاكرب روجن تضاف امو “ ارشعو اعبرا هتافارش نم طقسا ىتح هفر

 د موسراف راجل ثدى جحا ورا ولا تقرشا امورك رالي ةر

 ىلو هيصحأ الو “مادلاه دعيزع قب امم تلد لاء # ا
 دقكلذ لك « مالقا راجشالاواباتك ةكنالملاو اسورط تاوامسلا تناك

 انش ةهادبلا يفن وكر نا داكو «ايدورض ارما ةحصلل امانا نإ
  «هفلاسلا ممالا رياسو رصبقو ىر لك هوجو يف كن نك ناف“ 3

 هذه نأب لوقلاو - عياقولا هذه لغم دوحو ف 5 هيلادلا نورقلا

 فيعض 00 0 1 ريصت الف نيملسلا رتاوددتمث دقر 5 ظ

 < هعفد يف ر فاك اهنم دحاو 0 .دو>وب عوفدم “ فرخس يار نعشمعبفي ظ

 تابثاممالا نم ةمال عستي الف تاوبنلا بارانه ليا دي ةناذ(الوا | اماز ا

 0ك لكلا ةماويلكلا تازجسمركنت(ع)ليخلا ةما ناذ تابت هوك
 50 ٍس نوركتي نييرهدلاو نييعيبطلا عمج لب حملا تازجعم

 دوهيلا ىويت < قيرطلا كلب "لا فلو نيبلللا لع < ل 00

 هما لكو ى ع ةلايز" رصن نأ ئراصتاا ديرتو يسوم ةودن تلون

 مال 00 املس لو“ قيرطلا اذه اهنين تازجعم تابثا يفاو

 كراك د هلئعأ هذه ل ا ماو)نيرخ النو هيو عوق لعينك

 ململ نيديمملا رراوتلاو عايشلا ىلع رومالا هده لثم يف رادملا نأ هدشأا

 ' حوجحم“ لادتعالا نع راخ هنع جرا ا وهريغقيرطالو يداعااوا يعطتلا

 ' مهءوطاوتعنتمي ةعاجرابخا ا وه رتاوتلاو -لالدةسالاو اجمل دنع

 هذه 2 تاقبطل أ يواسن كما رجلا معي انه ن . ةداع بدحلا ىلع

0-0 

 و



 ىراصنلا ع ذأ ول اهف قفا انللاو ةشدملا هيدا ادهو 2 ماروك

 اهيلا قي رطانا ناك امحييسسما .ثأ زدعم يدمحلا ناقرفلا عدصي / 0 3 :

 ) هةةسح تاطب كلذ 0 يف عدن هيلدا 3 0 دا نيف ول مثل هيمادقل ظ

 لوا طلا ا انقو عل ىسع نا زمر لك ر داو ىوعدب تكسمو

 تا خم كا اهدارفا ةيدودعمو اهترازنل ةيثرملا كلت ىلا ا 0

 ماشلافارطاو نميلا فايساوزاجملا ,يفدب ن مكن مةرثكلا لا م ظ
 ١ كغ رتتساو تغلب دق رافتلالا رو راعشالاو دابوالا لها ىوسقارملاو
 ْ 0000 ءامم فاضت ٠ ديزع نم هك و هلع كتدارو ساوتأا 1

 ١ 0000 لا سنو« مطابلايحولا عدضيمل ولو « ديدشلاو دادنشلا
 ”' ديلا قملكتلاو قوملا ءايخاو ضربالاو ٍةكالا ءاربا نم خيسملا تارجسم

 | تكلسالو ٠ كلت نم ةدحا را د ا ا
 ١ لعكلذيف لضفلاو كلاش لوسرأ/ اكللف «كلسيف ءامنالا تازجتعم نم
 000 0 ا ددق كلا ةقمنا ول يحيسمو لب ملم لك
 ا نم ىتمو انحويو سق سمو اقول ١ لحنا ى تح هب 1 ى 88 د

 - (صادمحم ةما رك ظ فج الا ظفحتال (ع) حيسملا ةماركن ا لوقا اقحو-

 7 تره راعلا دتلو نوفصتملا فصنيلف هدأت - سدقتو هماغمنوصو

 "7000 فلسا ا رتاوت ضصوصخ 5 كلتن وكف (اغلأث 0

 تبان كلذ ناف٠ عمدلاب ميد هواسغ ول ا عنملا شا لا

 ةلهاذلاو نيملسملاوىراصنلاو دوهللا نم 3 رياسو سانلا ةماع راخخأب

 "001 00 نورت ىلا ةرصع نم تاقطا | عيمج يف نكرشلا رياسو

 لصاللاةحمحص ٠ لقتلا ةقداص أهتم كلذ ي ىه نيخردوملا نم مورق ةدافشل

 رصتخم يف يربعلا سسّلار باو 0 | بالا ةداهش لثم كيزنكبي

 000 اناا طب حارس هدجت مالسالا عاود يزا يفهمجار .لودلا .



 اذ يربعلا جرفلا يلا سيسّلا ةداهشب (ص) ىبنال ةزجعم

1 
 ()تايسملالاسرا هللا لوس ٍه

 تايرورضلا نمراص و رئاوتلا نحر واح ”دقاهيف مالا ناكل رهظي كلذ دنمو

 حضتي ال يذلا يرورضلا ركحنم دح ىلع اه اهركسم داعو كك اذ

 بح وهنإسي قالا تااطو 1 هدجكي ما اذهو “ يربك 1 07 هيدأ

 ودع وهو هل ةايدع هسألا 5ك ال ثيح رنا ايف ناعما داب هز اشاو

 ٠ ءانطنا ىديب هللا نكل و تنمحا نم قدمت دل كاف الو“ ةييشبا##

 هما رشاعم نحنف تازدملا كلت راكنا ىلع 2 نا دنا اما 3 نع

 يذلا تاكا كن. كايا لضم 1 نع ةحودنم ف هماسملا ٠

 <“ هبس نم ىفثوأ| ةورعلا مصتعا نم يهب الو“ هب تا 8 ل8

 0 نما 8 || ةزدملا يهو < هما كلا 0 --- 0 9

 نيلكرلا يورد“ ها بارق هناف < ءايبنالا نيب نم (ص) امد

 © هدعب هن زعم ءام“ ها مه ن4 تفرع 0 دو "تان 3

 (ضاهلالرسرةسجرت دنع هواة س13. ةيفص ل هدر ١
 دوبب حرخم : كافيين ل نمل اا يلا هع ةانكا ركذو هتايح خيرات نم لح و

 نم اريج ةمسا فراع بهاد مهيلا جرسخ ىرصب اولزن الف ماشلا ىلا نيئس عست نبا

 يبصلا اذه نم نوكتيس راديو ةذكلاف هلأ يتفاوت موتا را ا
 ةياع هياعول.- قا فرشا ثيح ا مراغمو 2 هرك د 0 ميظع اره

 . هئاوخاو (هلالضلا) ىحاص لاثما نم انفصتي نم ٠.فاصناللو هللاي ةفرك م ىهتنا.. ٠ هللظت

 3 اماناب تارا اوبجحيو مرفك اد سمشلا هحو اوركس نا نوددري .يغاا ف هنو دعنيذلا

 نم ربحو ع ميتايلع نم ملاع علقت 6 موتبسبف ن 7 را كل ةحرص ةزدعم اعزربلا

 هنييلاو ليادلا نم كلذءارونوباطي اذاف « مبعب اطمربشأرغ وبطم باتكيف مهرابحا

 .تحملا اننرضنغم تتاكو ىن 111:2 ناك دس نإ 0

 [١ نتصالا -:.ةيفت :.اذاف.١ م . كغ ىفع لوشعلا تلذذ

 0 (نوئمءوينال موق نع ”داذنلاو تايالا ينغت امو)



 رس
2 

 (ص) هللا كوسر هرهامأا تازحعملا ىدحا 7 1١5

 ةزجعملا ي ىه هَعقلاو ٠ و نأ 000 اولا رودععم 0 أضيا كا لقو

 2 11 ىسوأ : املاك 5 كلاب نا ىوعد 3 ٠ ينلا عج

 هاذاف ام 1 ةلاؤ» دال ندر 000 اه تافيلا تح تس ؟)

3 0 

 لاثماو ما ةقائ 2 (نيرظات ءاضم م اذا هه 5 عت نيم ناس

 يم

 : رثأ اذهي هع د اهرو“ ل 0 ا و 3 زدعمو . -كلذ

 2 هأ 3 08 هذ هلأ زجعم ريس ا مركلا دا أو ميظعلا

 ا 5 ا دنع اهنم ريثكو < هتوبنلا دوبظ لق اهنعب < تاراماو تامالعو
 5 تاصا مهزإ لب ه "وعيش تاز دع متل ااولكو < ت اما كلتا طل

 2 ع اةعاو دهاك 1 تارصبو ترن 2 اذ قرر 52 تاتنو

 0705 ورا واه رشن لع هءدرشلا هذه بحاص ةرباثم كيفكي - هنايدلا هذه

 < ديادشلا اهل ىساق مكحف “ ءالبلاو دهملا لاقثأو © ءانملا لارحا هلمحتو
 © هليابق نم ءاسمعزلابدتناو بَل أت كو . دعابالاو براقالا اهبف ىداعو
 هفيرشااةوعدلاهذه نع هّتكو هفرصل ٠ ةرياشعنم ذوفنلا لهاو ءاربكلاو
 ْ ارا لكيعوو دعوو ه ديدهتو فيو ن*عداورلاو فراوصلا عاوناب

 مهيلع هل ةرامالاو لاملا لذبو “ هيتاعمو رحهو “ هناجيو ءامحو “ ديعتتو

 00000 212 ل5 هدار اف .دويشوّقّلَم دهاوشو « دوهعو قثاوع

 0 تنط دقو « هتةيرطيف ءاواغو « هتملك لع اصرحو « هتوعد يف

 رابخالا ةلّقت نم تاقثلاو ةروملا تاكو نيخر»وملا بتك كلذ لكب
 هدنع 00 لقؤ بأ أاط ىلا هذ 2 همعل 4 هأوق لثم نم م رثا وثام كرود

 .انمالحا هّمسو اننيد باع كنا نبا نا بلاطابا اي هل نيلياق شيرق داك
 دقو. هيلا اوداع 3 ا مهدعوف٠ هنيبوأ 3 0-1 0 ههنأف 3 000

 هبيلعمهمالك د داعاو هم 1 31 او نا هام :ا زاز هه 0 ناكل أوو مهليف دعا

 ل



 ١و ةنوعدأ رثل ىلع هراصو (ص) ىلا ةرباثم

 حجما

 سمشل ااوعضو 59 مع أ.لاقو ا اي رعدم ن ا تايب 0

 18 وهو فرصنامث رمآلا اذه 0 00 يلا م ْف رهقلاو» ىيك ف

 (؟)ادنا.كملشا ال هللاوف تبحا ام:لق هع كدا

 ةمايشوقدصلا فرشو “ هقنقللا.ةمرحو ىلا عقال لوقا

 نرسل نإ < "كاداعو هللا كاعر ا ىرتا “ لدينا هدا فامنالا

 هذه ناو هتيقع ةرو كا ددسن ءارو ناو .عقاو نم ر 0
 هامل نادك ريغ لع وهو (ص)دم#<ن ا هوتلاطل ا هذشلا

 ”قبانلا نياحس نم رغب هلاك هئارو: ف ارسال .هشيوم

 كلت اهجاورل ربأثو < ربصلا اذه امل ربصف هللا ىلع ةيرف هللا ذاعم ىرتفإ ٠
 ةيوكللاف كنعان ام اذا كو رياكملا ك كلت اهملع لذ لف ]ا رباك و “© هرب اغا

 الو ةةلدع الو تيد 0 ترد 3 هوك ردو | ف تنّطات الو

 أمو ثنا “ كتوَرمو تننا < كفاصتاو تنئا “ كر اتحاوتلا تلددعا

 كا لوا لب م كسحوكنادحويف هدحت امو تا كذبا ! هاما

 باطو تصخو تءدضلا ند 00 تح رخل هو انا ما كد قىسح دااذ

 صام قت هلك نيه كالا الوفير كا مث بلاطملا
 3 8 ا « هيرملاو ةديعلا هؤحولا املا كلا ترشا هقو نيك سس 000

 ةعضألا نؤءوش ءادنع ثتعمد.و 3 أاهارب وو أهارغصب ئيوعدلا تكل حربا

 تاعانقالا«نيّديلالصحتل كل تّقاو اهارخاو اهالواو « اهانداو اهاصقا
 تك ريثكس هانم تقل *هأن 01 د يذلا نود فكي ناكد قل و “< نيهاربلاو

 1 هعزملا ذفانو : هريصلا مي 1 هللا قدصت مقل قحال الالم

 اهيا

 ءرلا يف ءافيتسالاو طسنلاو هفسافلاو هقدلا ىلع رومالا هذه ليصافت فأي 5

 هللا ءاش نا ىلااثلا

 (« ج١ 8( ( مالسالاو نيدلا»



 ا

 35 اللا مقهئايلا ملا ل ا

 دانعلا لعن رصملا نم هللا كافاعو تنك ناو َ هيصعلاو ناطرشلا ناتضعو

 مالاكلاف<دحاج دج قحلل نوكي نا الا يأييذلا<داشرااو ئدهلل نيداعملا
 كدلصا ماعت تناو < دراب ديدح يف كنم برضن اتا ثبعلا نم كمم
 ناف“ ناطيشلا ةعاط هب غابت ماّدم يا ىلاو < ناسنالاب ءاّمشلا غلبت فنك هلل

 كلذ ذ مهدي 5 ٠ انانع عياسر تايم ىلا -ناؤرظتي | وناك ءايننالا ما

 ةرخصلا نه“ ءارشملا ةقانلا جري . ءايبنالا حلاص نوري . انايثظو ارفكألا
 ْن وأتع ونوع رم 3 مهتبلط 1 مهحا رتقأ بسحو ٠ مهلو.ءع بضن ءافصلا

 نم ايناصولاو رذنلا فدارتتمت ٠ اهتاريخ ميظع و٠ اهتاك رب يدع يف ارضع
 2 ْغ 7 3

 + نإ ٠ اهءوازج وهءواز> نوف ٠ اهتمرح ظاحو» اهتياعر نسي ابنا

 معلا م اذه 0 اكاودلاو اه.قارع رعت و ٠ اهاصف حبديو ٠ اهءو أم

2 000 5 : 2 0 

 8 طار أم (ص ١ دمحم تأ زعم نأ ٠ أمحع كلذ نم ع دعت تءعطتسا

 هتدالو نيح نم ٠ هتريشعو هموقل فعاضتتو ديازتتو ٠ فدارتتو قاوك

 امو ٠ همايا ةيلهاج يف عفن الو . هماوقا يك رشم يف عجاب ملف هلك كلذ
 نعيحولا برعا دقو . ارش الا اورش الو . ارفكو ادوحج لا اودادزا
 فذدارتو حججملا للااونخ# نعد رمآلا حوصو 0 ٠ نكللا لع مهرارصا

 مهلتحتفو ةكنالملا هيلع هللا لزنأ واو مهف عفنيال كلذ ناو تانّيبلا
 نايغطأ !| 6 )0 ءرغا نع هانت ناي ف هئاش 0 لاق ىدح ٠ تاوامشاا ناوبا

 ”ىدلا *لاتل 1 3 ع رس طرق 00 ل ١ ذانعأ و

 ١ ٍمدلِع ولو 0 هفاطأ || 0 لع تديز دارو (نيسز حاس الا له 0 اذ فك

 :١ نحن لد 00 ترو معن 0 لاقل ٠ ٠ نوحر ا هيفا ولف ءانملا نم أيا



 اذه هزي كج اق ضلك تايبل رقلزإلا >>

 هللا تاولص هنا معز نم لوق داسف كلحضتي انهنمو (نوروحسم م 0

 هيامعلا دش م ه هللا ناحبنس < هيا رابظا ىلا يبءاجاالو هزحم# هموقل ءاج ام هيلع
 تيرا تا ايلا صعب رهاوظل ا سو م طانالاب ١ 0 هياوغلا عنشاو

 تل الا صوصن ن ٠ع الفاغتو أامضام ملو < ليوأتلا نم اوها قفاوي انهن

 ةءاعدقإل ,تبااوابط اور ءاج اقل تا زجشللا نيكو ؟ نار ال ميظع يف هوما

 تايآ 0 م مهيتأت امو) ىلاعت ل وقك“ مهف رثءوت لو“ مهب عنت و

 ف 0 0 اوقو ( نيضرعم اهنع اوئاك الا مهيد

 نهرا يذلا ريخالا ناي ١) اذه نم ضرع لاو ( نوف دصي مه 00 تالا

 هتدهاش أم عم كا ه ممالا روحا نأ ة يذل خل! لصف يف هياع فوقولا

 انمشل ١ اراك نانا نم ءوب ا عمطن فيكف هزجعملا 3 مع نم أوز اينال

 هز>وملا تانابلا هذه نم 10 5

 بدم رع ول 00 دئر باع وس كنس 0 هد همه رد 2 ا

 0 تددفقا ام لوطو < ءانملااذ_ه ل يتيغبو يْض رع 9-0

 نا ؟اننلا طفف قاع نمحضوأ ي 1 | ةلدالا ن م لصفلا

 5 ل ءاهل 00 دفملاةعب ثنا هده عبتيو ' ماعو 0 1

 ظ اها“ 'دادوصلاخو“ داء وف يمص ن نم هةحرصعتو © داو ُْف 8 يسمن ُْف

 * قدصو مروع ف قدح بأ !اط ن “تلاها نب فبرصصنو 6 نهد ل

 تينعامنوك ف “ هلا 08 هذهب 00 :ةمدو 0 هللا هيدهر

 "لب نعت و *”سمشلا هي هءاع فل املا دنعيل ا ريخ “ سمأ هعم#

 00 و زجلااذهرخآاذهن كلف“ما ماعلا اذهيىلا مالكا

 هك هءفاعت تح هللا ىلا نينعاو هلعذقال و لصفلا

 هللا ءاشنا ةيادهلاو قيفوتلا ندح يف كلو



 هئاتلا نسح وا ةازجلا اذه ةعاخ: لا

 *# انت وعديف راظتلاب ايلا نسحملا اهي هك كلو اغل هللا متح)ا

 نماهعدوتسنو ٠ ابيقعتو ةلفان الع ع روما ةدع ناينب ءزخلا اذه 0 نا ديرذ اننا

 0007 افرتاو ” مادقت ام معدت“ ٠١ تامبم تايت نيض ٠ ايصن حتاطتلا عضنأ
 زّهجتو ٠ !ء(سىلجنتو ٠ !ءالخلا ومست ع دضعال دنزلاو ع دعاسلل فكتا ةدفارم

 ا” لا بال ىلبتو .* بيطخ لك لوق هتزييج عيطتت ام نايبلا نيف كل
 سما وقيف ةضورفم ع عاّمجالا سومان ُْي ةمحاو 6 عابتالا ةمزال اهارا حياصن

 يذ لك سجاه ىلعو  هيرشبلا سيياّممو ٠ هيناسنالا سيماونو ع هيهل الا عيارشلا
 دج الا كدظا ام * ىاياو هللا كحلصا تنا *# ىلوالا## - تنادجوو ريمَص
 ( داسفلاو نوككلا ملاعب ١ ميدقلا يف هنع ٌيعيِيَذلا ء سوسحلا ملاعلا اذه هيلع اب ريبخ
 ءاكملا قّدعتو ع نوثحابلا كل قا ملعت تنا : 2اس نم هياع اهقدصا امو

 ٠ هتقيقح نم روذ صيصب ىل_ءروتعلا نوسّداتي « نويرئالا ل غلغتو ع« نويفسلافلاو

 ا_جعتو ارببو ع خو ةراح دل نودادزي ال ع هرهوج نم ةقراب عاتلا نوسمشليو

 مداوق مهنمتمدقت الكوخ يعس ةحلاح مهنم تقفخا ٠ لما ةقراي مهل تقربا اكن

 رات _ يلح فرط ىلع فقارك قياقلاو مهف ع سأي زاجعا مهب تصكتن « ءاجر

 هرصب لاجاو هينيعحتف ةدحاو هنع ترسحنا اذا ح ىرخادعب ةجوم هرمغت كفنت ال

 هعيارأا تانياككلا كلذ نماثيش ف رعتي نا لبقو يهانتملا ريغلا ءاضفلا اذه حيسف يف.

 تحتهتنفدو < اهب ذآ يف هياع ا ا ةناثلا ةماع تعفدنا ح اهيلا رظنااب عتمتيو

 كلث ىدحاهب ىدوت تح ءروشن وتوموءرونو ةملظ نيب لازي الف ع اهتاطالت تاقبط

 جيثلا كلاذ قابطا تحت هدحاتو ع ججللا كلت قاما يف هيقلثو ع« تاردغلا

 00 0 ندست اةفراحا ” ىرا ىلع كلذ "تحبس

 ىرخا ىلا هيف ينعفدت 2ةجوم ىوس مث دجا ملف

 اا آل ورم يف ناطضم هثاكو نادشالا هكيلمو ثوكلا اذههدحت
 مهري مهو اماكو 0 هيتوكلملاب هاا 5 هششم ا يف 01 « هدارالاب لقتسم ةشيه ف

 يردا الو - « اهتياع يلجنتو « اهتباحس عشقنت ام عرسا ام « لايخ يف لاتخو

 ناسنالا دجت كنا ( يتملك١ «فعاضتت ما فعضتو «فثاكتت ما كلذ 'بغ يلجنتا

 دييغتلاو ليددتلا كاكا و ع ريبدنلاو رايتخالا نم هسفنا هدقتعي و هزي ام خسار يلع
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 ةيبدالا هتأثل يع ه.يعاججالا هثامح يف ع هقاخ "ىف هقاح 2 ع هعأم ط يف هعاضوا ُْف

 معلا اده نيع 2 وهو نكلو ل ةسوئأط ساس ق 3 هثادامع ْ هثاداع ُْف

 قيارط ىلا اسعوفدم هلا ءدجت ال ”"لاقسلا ةدفاة دارو هركتلا سا

 هظع لا ةقيلذلا كلت نع هعضت ال ع اهيلارسقلاب قوسم٠ اهيلع و وم هداك قدالخو

 لاق 3 و يل رعلا ف ةوسايفلا كلذ لاق دق معن - هحصن فلا عارم وحصي ال

 ءاكتطلا» اش رضرغت كتامو قى كالا لع نايك نم ىلا ك2

 دهجو ٠ نوداضلاو ءاحاصلا حصئيو ع نويفسلفلا ثحبيو ع نويتاكلا بتككي

 ءاودلاو جالعلاو ء« ضارمالاو للعلا 0 يف يرشدلا عمتجملا ءايطاو قالخالا ءايلع

 1 | عفن وا عفد لهو 4 عفن وا كلذ نم ءيّش يل عج لع نك و ع ءافشلاو ماقسالاو

 نياكلا اذه عضو ريغتلهو سا اًئيش رثاو امجلا كلذ نم حبك له

 اهثاولغ ىلعدعيسوفنلا هذه تسلا 9 همداقتلا ه 3 طاو « ىل والا هتقيلخ نع يرشدلا

 « اهئاودعو اهدداوع ع ىلع قىداغتتو ع اهتارها يوابم قس ماركذ كال

 ناينفالاه خلا نم ناشنالا اهآطن ىلا ةيرشنلا ءامدلا لصاو نهاري 7
 نورقلا ن :.م نرقيف كرالا 830 له رىدشلا ت اها ن . مرثدلاناودعسا م زعامو

 ىلع م عضو "كييادح كم باو عرق ١ 7 نمزلا نم ةهربوا « دوقعلا نمدّقعوا

 ُْى تاجا وك ىوس اهتدحو لهف(ي اهال) يول دارك ومو 5 سااحموضرالا

 نويقالخالا ةرهلاو « نويساطالا عاطتسا له # ءالا ىلع شوقن اهتاك ع ءاوملا

 ادع كدا متالاو ةرثالاو « باغلاو صرملا عشا اوعضي نا ع نوحلصملا لاجرلاو

 قاستمالو قاقب الو قرت أل اتهاش اروسو ١ طضماواظاو حءايرضحا ا
 للملا ءاعزو نايدالا لاجرأ عستا له 77 عادخلا جراعي ىثتري الو ع ليلا ملالس

 هنت! ةقلاو كارا ا ةلمالعاو + 1 "الا لدعلا و« ييدلا لهاستلا ىلع ممالا اولمجينا

 حيتال مهنايدا ل نايدالا لها عاش هاا ركتما له 4 اتما الو اجوع اهيف ىرت ال يتلا

 ملساطلاو يشُقلا يف ةجلمهلاو ع شراهتلا ىلع كلاهتلاو بصعتلا ف ظدرا ١
 ددحاو لكل اذياو ٠ بايتغالاو زبانتلاو ء بباستلاو عالتلاو « شحفلاو ةراعدلاو

 ْ 20 هرياعسو + همركجملا هسمأ ودا هكتمو ع ةيخال

 فرعا الءاك ٠١ هعاتدباوا ةيقالشبا 4 هنرد وا ةيسلايس اهفرغا الو 2 ا



 ةتئاسنألا محرلا كاد ةمحرلا عطق : ١ ةبرقب

 اهنثم ريخ كرويع نوك نا ىسعف نا يكد 6 ثداو ا فحص 0 ماملا الو

 )ى اسفلاو نوكلا) ملاعب د حلاعلا اذه ة ةيمسا ْنا ٠ نظا | املا قوس ا مدع ملع ةأرانل وا

 . حارجلا ىلع اهب ربسلا حاطو ٠ ىمسما اهب مسالا قباط دق ةيمست لا

 3 ريع عسفاودب عوفدم هلك - كلا قيس م ىلعن وكلا نا 1 فل ىلعو)

 ىلع ع يناكلاف 0 هيليغ بابساو لاع هد 1 نكسلو . سوس# دهاشمو

 هطا رصيف هريسو هليمس ىلا رك مدنا هنيلك ةويتكل عفدني سومان اناا كلذ

 ال امنا الو الوحت هعع عيطتسي ال هذ كد 6 هيأ قويسو هأ رسل 00 ةب رحو

 2 ةحرص 0 |ينم م اع ىلع ٠ ٍقوعد ثايب ٠ ىلركفر شان ٠ ٠ تل اك لياق اذ انا |ه

 دلوع ع ءادلا ةفرعم دعب الا ابو دلا ومجال تريفاو - 6 00 داو

 يعاججالا ضرما اله ةفرعأ ثحسن ْنا ريد 0 مقسلا ة 4.د اصا ءارو هلا جبالعلا تاصي

 م01 درزن - «اشانالا ةبحرلا تاهذو' ٠ هيرشلا:ةوخالا محرر عطاقت ينعا

 عيطاقتو ٠ مجاعملا يف فورح ىوس تسيل همحرلاو ناناعاو ةقفشلا فطاوع نا له

 نايعالا يف لعح الو : هقيقح اهنمجرا انا ف هللا قاج ام . هيلا فا رطاىلعتاوصا ظ

 نك“ 3 اطلا ف انهسو تق: رددلا ف هللا اهعدوا ل ي مه ما ٠ اكاذعم 7

 |0000 | هيادمإاب نرارتلا كلت تاتو ٠ اهتاخ تتعتاو ٠ اهثنآ تقع
 داق تي الو عماس الو ليات ةيناسنالا

 نانراو لاوعإ يمنأا نم امل ةكاش ءاهللا محيا غلا

 ناش رادلا ءاودع لع 57 اهووو:باماهت ولي ىريد

 نايدا نيدلا وةدحاو رادلاف فلت*يارلاوقفتمهرحنلا

 نالم رشلا ءاعوو غراوف ةافكمناسحالاةوا مثو

 00029 تارامآأ داشرللو ةملظم لك يف يكهاتيىف

 000 1 نانا ود طوتساو . ..ةعساو ملسلانا لس ا ىلا اولي

 اذه ةلسلس نم هلع ىلا ةّلع نمو بيس ىلا ببس نم يمارتلاو عسوتلا ىلا انبهذ واو

 ريشناننكك و ٠ ضرغلا نع اندعابتو ٠ مالكلا اب لاطل ٠ ءادلا اذه للعو ٠ ءالبلا

 ْ هعساتيو هيدامم رهظاو هيايسا برقا ىلا
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 55 صعب عمم مهضعب نييحرسملا ونيملشأا لاح

 نياحر ودعد هل عا هلا لوطو ٠ ءاقشإ اد هيلع تدق حلا عمتجملا |!لوه ىلع ةي ةيباث اناا ثنا

 ا له اد هنكل 2 هسعن وشل لعسا دله ٠ هئيدر 0 3 اهلففمملا" 4 نط : لح 1.

 هروصقلف ٠ ابةقيقح هانكتساو ٠ اهرهو> نافرع نم كالا فيعض ٠ اهيف رصاق

 لخدي امم رثكا اهنم جرخيف ٠ اهتيميف اهييحن ناو ٠ اهرضيف اهعفثي نا ديري هلهجو

 هّدص الو ةقيفح ناردالا نم نيد: قوي الاو 6_0 الو 7 هل قلك رخو . اهيف

 الم رو : ناكرالا ول وصالا كلتمدهبالا دهب الوع نايدالا أوان كيلا نيكل

 روذب عرزي نا هل يأتري امف عيادذلا كلت نمو ٠ هعيرش لك عق ىلا ٠ هعيرذ لكب

 مييلع اناوع ايرح اهحقاي ىتحمبايد ام ش”رجيو نايدآلا لها نيب ناغضالاو داّحالا
 همينغااوةطنغلا هل تدك هعيقولا ا مي ابو هرثادأاتراد نيقيرفلا يا ىلعو

 .ء اهدق لاا, ايامحو فرعا رس ع ع نيسرغلا دياكم ىدحاهذهو : ىرشدلاوةحرفلاو

 لصحتو ٠ اهتمعمد رغظت نا ) هلللا عمم ايل) ع توفوا ا . ائممسقتو انداطصال

 ةئاةفدت اناتك رو < قف 2 و ع همسأ يفي دحلم ايبرغ ٠ حي اهلامآ ىلع

 مالسالا نيد ف عضيف ف 9 ةيحيسسملا ن 4 ا (مسيسملا ٠ برو الل نع ىحبس

 زينو ةًمسو 3 ا نكح ء نيمالا رعالشلا ىنلاو

 اهلاءز نهدودخ ةلولا لءح ةوسلن 3 تيعل "يللا ىعسو :

 اهفاثآ أط دجملا لاقل افرش هلعنب نيدساللا ٍباستكا الوأ معن

 ماكتتينا دارا اذاالوع هيلع توكسسلا كلي وا كلذ ىلع ربصي نيملسملا لك سل مث

 عال كلذب ليكيفبو كاضتلل لاقا هانت كو نيكل 0
 ١ ١هلاح ثرشاو  .هيرش ىرشاو . .عرولابكا فاضح سرألا ك0 م معطيو

 لوقيوهتسادقو حيسملا ةدايسىلع لما>تيف ٠ اهيف ددزيو اهيريالو اماثع ةئضقا يلاكي

 لكي ةياكن ءيسيو اههيلعهللا مالسدم# هللا بيمح هيخا يف هتما لبق. نم همّلعت امهيف
 اهحصخو اهديمعتو اهتاهرو اهسيانكو اهديلصو اهعرمو اهليجتا نم هللا كلت رياعش

 مالتلان م ءوسا وه ام ىلا لصيىتح متاشنلا نيقيرالا نيب دتشي مث ٠ اهتاسدقم رياسو
 (هللا حمس ال ) ةديغولا ةبقاعلا كاده و كقدلا معدات : عستي دق مث مدالتلاو

 اهفارطاو اهيشاو> ىلاواو لبيس اننايدا رهوجىلا سيل -انعجر ول اننا (يتياغ)او

 قوماذ قم لكتب فيعت كلف تبا يبان 0 دجت ل اهتياضاد اهاناحر



 هعردلاو ملّسلا يف نآرثلاو لينالا ملاعت 0

 ٠ هل اًمماو همياص راقتحاو حييسسملا ف يمال ألا د نم سم هنا 5 مهباتكو 17

١ 50 07 

 ءاردعلاو ةسئكلاو « ةادوتلاو ليجنالا هلي هئيد رئاعش نم سوال َّى « -

 ممذلا سرا و ميخ ولا قاخلاكاذ حيبت نيتنايدلا 7 ترا لورإلا كمان ل لق

 - دركلاو رحافلاو ريلا نع علطت نيستا 0 : هاياصو ف لوقي ىذلا حييسملا

 هلهاريغ عمو هلها عم فورعملا عصا 0 هملك عما وجيف لوةيىذلاب حلا ما بع ثيخلاو

 نيءناسنالا نا ميا : لوقي ىذلا ل مجنالا- هلها نمث نا نكفدلها نم نكي مناف
 هه و 1 .

 نِءالا كدخ يلع كما نم لب رشبلا اومواقت ال مكحا لوقاف انا اماونسب نسونيعب

 )200007 0 .اذررلا هل كرتاقكنوث دخاتو كدصا# كا دارا مو ٠ رخ الا هل. ل وذ
 ضرعاو فرعااب رمأو وفعلا ذخ' ١ لوقي يذلا ناقرفلا ما - نينثا هعم_هذافاليم

 ) كرب اصال راح وه مكداص كلر 2 متفق وعام لع او.قاعف متيفاع نئلو ) ) نياهاذلا نع

 ( هللا مايا نوجريال نيذلل اورفغي اونمآ نيذلل لق) ( نورفغي مه اويضغام اذاو)

 باّدكض عب هيلا يئىةوزد هلواحمام تان كلت لك عم بجعلا نم نسا م ٠ براضتلاو

 لصف ىلا اعزان ةيلع دعاسيال نيدلا نكح و لهاستا اب مكحي ملعلا نا نم نييحيسملا

 نحن املا ٠هرظن ديقو هئيع بصن هيبهذلا تايآلا كلثو هتفسلف يف نيدلا نع ملعلا
 . رادطا ضرع هب نيبراض الا اندحتال ٠ هاياوفتاكتتيوملعلاعم ىثمتيال يذلا نيدلاف

 الالب ىف راو اهل ) ناك اذا امش. * راقتحالا و: ةثاهلاب هليقتسن ال.انك ناو

 هرهاظمو هفورظ لاكشاب لكشتي لالزلا ءالاك ديحوتلاىدعامفنيدلا نا لوقن لد

 هقئاويو نيدلا قفاري اي نا اءه ملعلا عيطتسي لهو ع لاودحالا ءاضتقا سسح

 ان الا كتساعت امو * كاذشاو كايعتا اه ناسنالا اهيا ل لكيوو تع ليو

 ) خدم كوفواتكوا كانزل كس هممح

 فيعضلا اذه مبااصل * اهئرع ىلع ةعيئصلاو اهتوفص نم ةصاخلا ثعبت لازت ال ةيانعلا
 دورقلاووه هثم عرفتي لصا عمتجم ىلا ما * مدا ىلا هيسنا ىف رهافاتقللا كدرمتلا

 كلذمسقنيف * اهئارفس نم نيبودالا يعاسمو اهميلاعت ىلع هحالضا يف ةيانعلا 0

 ارافغصاو انوه مهموستو * اراهج مهبذكتت ةدجاو ح نيتفيأط هسفن ىلع سعتلا
 5 بعالث مهميا اعتب سعالتت !نحلاو لالا رهاظ يف مهقدصت ىرخاو 5 اراقتءاو الذو

 : .قبطهلا اهوصا نع قياقلعا كلت تروح 7 رجشلا يلاءاي حيرأا وا م را ةيصلا
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 ناسنالالمؤافكهو) * ايتاياض هارب نال اهيفل| تال يع سا

 قح حيصي حصانلاو ء خرصي حلصملاو ٠ بتكي بت كلا « 1 0 اذكهو

 هيلع لزنتي امو ع هعابط ةحلآ هيلا هيحوتام ىلع ريسي دحاو لكتفرشبلا اما ء حبب

 حراس < هتعفنم هعزب رام نع يرد ول رس افارس نك يضر 0007

  نايب وا ةلفعنمنآرقلا يف اع الو «ليجنالا يف اب يرديال) ةركس يف حاص «قةرغيف

 ليجنالاب ردت مل ابصلا ركس  يفتناو كيتنجو فيا>صولتا
 مازإلا غلب ىت- « نيتمالا نيتاه نيب مقاغت دقرشلا نا تاثهنلا هذه لك نم ضرثلاو

 0 و تافاءوم ا يف بابسلاو متشلا ىلع ءالبلاو بغشلا رصقي مو ء نييبطلا

 تاكورقا ه5 نم ىزتو عمستام ىلا زوات لبنيرخالا نيد تامرح لك كتهو

 هل رعشفت ام لكو < فصقت تابع راعل واع ففسات 'دالب نارعو ع كتهت ضارعءاو

 كاانهام مظعاو ٠نادجولاو ريمضلا كا 2 نايدلا هللا ىلا 0 جضنو هيرددلا ناعما

 ةقطان لكبوعدتو سصعتلا كلاذ نم ءربت فيك تفرع ىتاانايدالاب كلذ لك قامصلا-ةيزر

 ةفياطو بزح لك عمو ةما لك يفهمحرلاونائلعاحو را ثيو نطامتلاو لهاستلا ىلا اهثم

 ةفومسنام ىا ابداو انيد لازيال ايفنيملسملا لهاست نا باتراالو كتا !١ تا -

 مهتغلو مهموقو مهنيدل مهريغ بصعتو لاوحالا كلت لك يف مهلهاست (ةسايس)
 باسالا دحا وه - ءالءوه ديشتو كئاوا لهاست - 8 اك مهتاداعو

 . اربخ هنع الو الع هب كديزا ال امم مويلا هارت امىلعنيملسملا تكررت 3 يتلا

 «كرصدف .قداب اهتصدفو يد املاو ب امسالا نع كحل ْ تاغاعت وأ كارتأ 5

 هدساوإ ٠ سسسلا:دجت تاكا + © َكَسياَدَم زاعتءاهتنزوو - كرو را 7

 ىلا .ةيبيلصلا بورسملا موي نم ذخ 7 قرشلا ىلا مهيديا دمو نييبرغلا لود ريغ

 يف ةلرصن روتر  نكرلل ىف فقو .«ركتنلا نفطاو ٠ رظالا دعا ادع

 ( مالسالاو نيدلا ْي بنتك اناو ) اذه ى دك يل ممل الو ع فارطالاو يساوأسا

 ىلا ٠ لاوحالاو نيارقلاو لاثمالاو 0 وشلا كلا عماعو اغرق

 : ظ + * دكسيدو ةقزرحلا اهفيناترتالو هعقللا كل
 ةيبرع ةودلا تناك موي مالسالا لياوا نم رثكأ وا نورق ةعبرا ترم دق سلأ

 5 هع وءافصو ع هحارو انهو عهعدو ملس يف نييحيسلا عم نونلسملاو < هضذلإلا

 انه هفطا_ىفحي الو ( ليجنالا يف ام كيردب ام ) نولوقب قارا لفإ فرغ 3 لك 001

 16 50( (مالسالاو نيدلا)



 نييقرشلل نييبرغلا سياسد ىدحا 1

 الا مألاو 6 هنيدلا ثحامأ | 0 يد 6 هنحاتم 4 ةيسا> الو 6 0 فرط م ند

 ع ةيهذل ةماركو ع ةئيدل ةمرح لك ايلا. هنطا يووراخ د ع « هيداقتعالا

 ةسصاع («دادعي) ل هلماعو منك يلا 0 لك يف منيب رودي الو

  هليلقو كلذ ريثك نع كرب - كاذ موي ةفالخلا ةدعاقو قرشلا ةنيدمو مالسالا

 6 قرعلا تاقعز هتظقباو ىئركللا هس همأيع نءديلرعلا شما ذا تت هليلحو هققدو

 لودلا كات نسدنالا ف كراس فانا كلا هتهامتنا لوا ثناكو قربلا كاذ تاماو

 هيركفأا ةك رللا كلت ترس مث ٠ عبارلا نرقلا يف هرهالا ةراضأاتاذ هرهازلا ةيبرعلا

 ءيرسملاو ل عملا قمل ف هم ةريغلاو هد ةربعلاو قرشلا ابكر ّقَح هيدرعلا ممالا ْي

 مهدهج عرفتسل امو مه دنعأم نينو مهر كلم مظعاو موته ريكا ناكف 6 ديس

 مجما اودي و 3 هفرُسش سورع لذو هدعس م طوبه و+ ةدخ جوا نمقرشلا طروقس

 مهبراضتو * مهيب تاذ داسفاو ضعب ىلع مهضعب شيرحن نم ةياغلا هذه ىلا لوصول

 اودح و مث ع مه رما ناهو مهاصئ سا 1 مهلاص وا تععطقت اذاو مهسفنا لغ

 مهئيب ايف هيئيدلا تايبصعلا ءاقلا مهقاتْسو مهداسفا نم نوموريام ىلا قرطلا برقا

 عسوا اميرطو «-اففاثلاك الخدم ةيف اوباصأ ثيح ليسلا أده نم مهلا ا كيف

 «نيملسأاو مالسالا ىلع نعءاطملا نم راك نا ناتريإال نظلا يعماو ءانهدلا نه

 الاو هريغ نع الضف اهنم يلرعلا ناسالاب وهام ىتح نييبرغلا نم ألا نكت ملو تناكام

 - هلماعو ةعالمو هعدو ملس لكلا انماودهعي مل اكنييقرشلا انناطوا ينب نم دبعن عا
 او فيك « ديعسب مرنم يه امو نييبرعْلا سيارغ ىدحا نم الا يهام معن معن

 نم موبواق ف برشاام [ دابعتسالاو كدلتعمالا هرسو يسايسلا عشملا لا مضنا

 نوعسي - نييقرشلا رشاعم اننيب داسفالا يف مهف -نايدالا ةماع ةضغبو ع دالالا بح

 مسامسو ةشيد ٠ نيتيجو نم اننودصقيو ٠ نيتياغ 7

 دبربتو معهن عامسال 0 نولمعي نولازيال ى || مهسياسد و مهعدخ ىدحا ن

 ةحابالا يف ة ةبغر ٠ امذاث ن نايدالاو بهاذملا روذج علقو ٠ الاوإ ةقارسملا كالمتساب 0

 ىلا اهوسس و٠ هل الض تاقيملت لب.٠ هلاسر اوعضو مهنا - ةلطلا حارسلاو ٠ هماعلا

 اهبتك حيسما دبع همسا يحيسم لجر نم ٠ مهراكفا هتكفاو ٠ مهسوفن هتقاتخا ام

 كلذ لكو - مالسالا ىلا:هاعد ثيح نومألا مع ينب دحا يمشاهلا هللا دبع باوج يف

 لو طتم قاتخم كلذ لكنا - خيراتلا ةيدوا يف يوتنمو داش لك تنا ملعت :1



 كا مالسألا ل درلا كيرلا مساهو ميملا دع ةلاسر

 انيديا نيب خيراتلا تك دوهش هذه ذالوصالا يف الو ىتكلا عورف يف هل دوجوال ٠١

 00 نم اهيف سدلو ليتفلاو نييسايعلا ةلود نم ريقتلا اهف اوصحا دقو انيدعا بصنو

 يريشلالا ميراتك ةدمشملا نتكتتلا نمار الو نيعالم ل تح 0
 نامز يف نيناسنا دو>و ىلا ةراشا الو لب هصقلا كات نم فرح اهبارضاو يدوعسملاو

 اهثمةليخلا عضومملا يدتبي ربدتب هل اسرلاك اتيفرظان لك وهللادبعوا حيسملادبعكن وماملا

 لالا ةروص ُْي ناكناو سهدمو نيد لك ساسايف نمطلا رهابعضاو دصاقمىصقاناو

 8 هيكلو هنارصنلل رزاصدالا و مالسالا ةعد رس ىلع نعطلا لاقلا ةطغ لعج دق

 ربظت هعيدخلا هذه ءايزح تلاز امو ٠ ءارو نم اهيمر يف ىراوتيو « ءاغترا يف اوسح

 (يبرعلا مشاه) تالاقم يف ايذث ترهظ ىت>٠ سابلب رصع ل اك زربتو٠ نولب موي لك

 نب ثراحلاو ناَّدب نب نانهك آلا امه سلو < كاذ حيسملا ديك الا اذه مشاهامو

 ( مالسالا) باتك ليذ يف تالاقملا كات تاعج دقو ٠ يجورسلا ديز يباوا ماشه
 هراسفتو نارقلا ةمحرتو هيمالسالا مولعل ار اد هموق نيد علوتلا يزياكنالا سح رج كا

 هذه يف هنا ام ناك و هيف هلغوت ةرثكل مالسالاىلا ليملاب منيب يمد ىق> ةجما ناسكلف

 لمص ام ن ْن اميوهومو هر اشتناومالسالا“ ءدبخيرايفتالاقم ايف فر و اهاناع قبلا ةطالا

 "2 هلوؤت ةيفمكو كيرلا نآرقلا لاح ةحرتو هثيناوقوهلوصا رياسو هتاداعو تا

 هتاجردتم تسرهفو هفيصرتو هفيلات ركذو هخوسئموهخسانو هتايآو هروس بيترتو

 ىلع لماحت ناو هناو فاءوملا كلذ:عالطا ةعس ىلع لدي امم كلذ ريغ ىلا هئيماضمو

 حولي دق لب اعساش مالسالا نع دعابتي الو اريثك فيجئال هنكلو انايحا مالسالا

 ٠ ديعب نم ةقيقألا لا يملي وهف هب مكث و مالسالا دقتعي هنأ هزوهر ضعب نم

 ىلا تعقو كات هتالاقم ن١٠ ةليضفلا مغر ىلع نكلو ع ديدس راني اهيلا وئريو

 . نا نيقباابو ةيدرعلا ىلا هيزياكنالا نم همحرتف نيلاجدلاو نيدحلملا كلوا ضعب

 كلت ىلا ّمْض ىتح كلذب ىفتكا امو همجرقلا يف ةنانملا نم تناك لماحتلا دداوم
 ءاقشلايف يهاذتلاو ةساعتلا يلااهل و هتمجرتب ىلوالا اهتاكاش نع اهخسم يتلا تالاقمل

 ' ع هءاذبلا دب ٠ هرظاتللا بادآو هيملعلا ثحابملا يز نع خالسنالاو هلالضلاو

 .هيغ:دمتس ناكام هنا دس ع ةفاضحلاو ءايللا سماون كتهو ع هءارأأ ةتعا زجو

 داملالاو ةقدنزلا يف كارتشالا عماجم مييسملا دبعل هبوسنلا هلاسرلا كلت نم الا هيغبو
 ( حيسما دبع) هثيبخلا هسفنل راعتسا كاذف٠ هءو 000 و ميال كوخ و  هلاجدلاو



 نالاجف نادحام يلرغلامشاهو حيتسملا دبغ 6
 مهم ههه صتسم

 وه امو (يبرعلا مشاه) مسا هتاذ ةساعتب ىصلا يناثلاو ٠ شيلبا غيجر الا وه امو
 قورحل !ىوعدك) وا .٠ ورمز اوك الا برغلا نم وقام ٠ ىبرعلافرشلا مداه الا

 داوم لك يف نآإلا حذلا ناده كارتشا معن (ناثالا دلو نم ريغلا مخ 0-5 وا ( دايز

 تواخ 1: نكالول جاتب لكلا ع هعركلا ةس دقملا ةرضحلا كلاثأ ع هةميتشلاو كفل

 ةتقيقطا ةارمو ع هيدمحالا تاذلا ىلع ءهزهو ةيرخس لك يف اكرتشا ع كالفالا

 خهئاياوا كلان وحاولا سنالاو نا نيطايش ناف مرج الو ورغ الو اكرتّسا ع هيندحالا

 هذه ىلع يرجت عهشيلا ةلاجدلا ةقرفلا كلت تلازام م ٠.٠ ارورغ لوقلا فرخز

 قشو٠ اهريغ سأيلب رورظلاو اهرماناّتكو ع عادخلاو لتانم . هثردحلا ريغلا ةمشنشلا

 نارين لا_شاو ٠ بوعشلا لمش تيتشتو ممالا نيب نثفلا حاقلاو ٠ نايدالا اضغ

 ةيلقاللا كلارا وأ ةمثغلا ١ رصانعلا قيرقتو ١ ههئينطاا ةنم الآ ئرقلا قيرَو ٠ ثيوركلا

 ار لاو الا يأرلاو دصقلاو ةقيقللا امو... تابلت ريظتو قزب اًيرتق نصغ لك
 ناسالا كلذ ناف ٠ ناويطلاو ةميهلاب ناسنالا قانحلاو ٠ نايدالا خور قاعزا لا
 اهرايحا نغ الضف هيحيسملا ةمالا دارفا ةماع اًشاَخ الاوت. منخل لوقلا نطو ٠ مهنانسل

 112 كفا ءامعملا ةسادقلا كلاثقح يف اوشة مياتا كئانمالا اهسسق.و ٠١ لتطافالا .

 ةفواأمو ةفورعم مهشببو اننيب ةبورضم ةنأيصلا راتساو ةمشملا قدارس لزت لو فيك
 انتلمءامعز يفةزيمغلاو مهنيدو اننيد ءاربك ىلع رساجتلاب تكتم ام « مهدنعو اندنع

 يا قح يف لقعلا ةئس ىلع نيجهانلاو لضفلا يوذ باد نم وه اموفيك ' مهتلمو

 نيمالا قداضلا اهعراشو هس دقملا ةللا هذهب فيكف تناك ةأم ياو ناكدحا

 كلذهيحرسأا ةمالا نه ء فرشلاودجلا هل (دمح) ءازح نوكي ال نايدالا ع ل

 كلم ام ةعساولا ةمحرلاربشمو فوعءرلا بلا كلذ نا نوسانتي الو نواحي ال عفو
 ميلخداوع نيدلا ةي رح مبحنم فيك ع هوطسلاو ةردقلا دي هتنكماو ء هوقلا ةمزا

  هتياحو هتياعر نم مولعجو مل شوأا دوبعلا مهين هليب دقعو ' هنء رمل ةق كلا ف

 00 اذا ذو 2 نيعراشكلاو لب هأتلا عستا 2 فهك عرماو هل عنما يف

 - ةينارصتلا نيكو + نيفاضألا مصاوع 3ث نر نيقارتلا تراص ىتح ع ةنيرغتاب

 ٠ مولا ي ه 15 لق ةمالشالا دالب تاهما كاتىف اهفع نيدلا اذه ءازان هرياعشو هسيماون

 1 ءالغو نسسقو:٠ عماوصويادزو ٠ ننام نا 1 دجاشمو سياثك ب

 ةقيرطلكو 6 ايتحاب ة ةنورقم ةفياط لك ع 0 ملهو ٠ هف وصتمو نانهرو ةاضقزو



 ما وفغ

 م ١ 0 ةندسنأاةلجلا ةغماض نسحو مالسالا ةواطف

 ميضارعاو هنوقحلاههءوامد كيهان ٠ اهتتدما ماقوع اهتيرح لكي  اهتريظنب ةباقم

 اهترضا تحمس هم يا ء فاصنالا فرشب يل لق ٠ هنومضملا مهاوماو * هنومعلا

 ع هينثحالا اهتادهاعمو ع هيدا تكلا" اهذا وخال هن دلل ا هذه تحمس ام 00 ةئداو

 هقااسلا ممالا نيب تناك ىتلا هيومدلا تاروثلا ن د تاك ان ففعل 0-00 ىج كنظا الو

 ل ةيما الا هع رارعتلا هداه نا 2 ٠ هلمصفت لانه سل ع نورقلا ف

 انهما د خيلاشملا "ةماقا ةفاع 2غ روانادخ تناول مانالا قفا هانا هد 7
 رك ديهيحيسأا ة٠الا نم ادحا نا نظا الف اذه دعبو ع نيدلا موي 7 ةعيرشأا هذه

 كلذكل ازي ال ا؟ ميظعتو مارتخاو ليلجتو ليجت لكتب الا ركتلا ربلا يتلا اذه

 )0ْن وريكتسيال مهنا و ًانامهأ رو نيس مهثمر نل م !|بأد

 ظ مك اهني ال) يكتحملا ناق ةرفلا اذه لوق ىداصنلا ىسنتفا قدصلا ةءلكو قالا لوق ن

 ( مهيلا اوطسقت'و مهو رنت نأ مهرايد نم 0 ولت. اق مل نيدنلا نع هللا
 نمريثك ىلا ( همايقلا موي همصخ اناف اهذغذا نم) رع ||يبتلا كلذ لوق ىسنت ونا

 هذتاسالاو مهتم ةفيايؤل نا ليتل انهو ةنادعالا لاكلا عسنتي ال ان امم كلذ لاشما

 نيمالا ينلا اذه اور دق دقو هوسانت الو هوسن الوكاذ اواهج اه مولعلا يف نيعاضتملا

 معذ . جهبراق هن تنما دّتف مهتنسلا هن نمءوت / ناو هب ءاحامفرّش اوفرعو هردق

 امو-مهنملعجلاو ةزارغلا لها ضعب ناميلعوانيلع زيرعءا ابو مهمغروءافوأا مغر ىلعو

 ةدخالملاكئل وا تايرتفا اوغضخو اوعدتا دق - هلمو ةما لك يف مهاثم قفتي ام رثكا

 نمو وه ءوايل وأ مهنا نابسجب اهب اوفنأف مهريغو يلرعلا مشاهو حيا دبعي نيمستلا

 دييغتلا ضعت عم اهئيعي تالاقلاك لت اوداعاف ذ هو اذهل منقل نما مهو مهبز>

 اهناواهدصق ىزغمو اهضرغ ىضقاي لهطاو ذل ىلع اهييترثو اهقوس قف :شيوغتلاو

 ينظو ٠ مهيلع ضقنل اب ةدياع اهلكو ٠ : طوقع ىلع مدرو مدصو ٠ م ةطوصا 6 مده

 0 تلا ازيد نفل هوم قوات تلفت 0 نم مهتعاضبت اجرملا ىراصتلا ءافعض ضعي نأ

 رمه الو زبن لخ هيف دحي مو هتضراعم ىلع 7 و مالسالا ىلع لماحت 53

 تدئافاا و: نيزانملا < نيدعللا تكعازأ تالكعم تتلاو نيرعتلا كلا ةروردللا كاكا
 هليواقا درف يدنهلا مراصلا كذذ هللا ةمحر تضتنا ىتح ٠ نيدو بهذ» لكل

 اتا ليقو ٠ رذسي ملو هيف قيي مو قزمم لك هقزمو ٠ رذسم رذش ةليطاباو
 الكان فقوو ٠ ازخاع صككن اهيف ضولا ىلعاههثيب قافتالا عقو ىتأا سمقا تالاقملا



 (هيادهلا) مس هب ىقصلا يذلا هلالخلا كك ظ 5-5

 هللاءاشناكلذ كل ربظي هقحا ولو «قلا راهظا) عجار لئاسملا قب يف هعم ضخي لو
 هممزب ما رف(ةلالضلا) تبحاص كا هبوتلا تءاحو ٠ مايالا تلاوو ٠ نودلا'لضو 5

 ةلمجءاوشع طبخ اهيف بطتحا تادلجم ةعبرا عمجف (قألا راهظا) مكي وا دري نا

 نارقلا نم تابباشتم ضعبب كس مث ريك انملاو فاعضلا نم عضولا ةروهشم ثيداحا

 رةلاببالو هّيلآلا مولعلا نم ظملتي مل هنا ىلعاهب "لد هّيبرعلا يف تالاكشاب اهَّمعو
 هارتف ٠ هرهاطلا سوفنلا ىم <زا ىلع متثلا ةعائص يف ةراهملا هتعاضب رفواناك مث اهئم

 ردغ (نوملاظلا لوتي امعماوسرو هاو اعتل انيحم 0 عضاوم 0 ُْي كلاورجت

 ةجوزجوزتو دهعلا ضقنورمخلا برّسشو مانصالا دبعو (مهللا كنارفغ) رجفو رفكو

 5 هع رلمو سلبا ةحاس ىلارطنا ةياوغلا هل تءاشو ءاش ام ٠ 0 ملهو ٠ هبا

 حبسملا دبعو يلرعلا مشاه ةدع تناك يهاهلاثماو كلثو -ج ههجو ةبالصو هتّكقو

 ءال ءوهاي معن ٠ ” دحلا ةقالعب نوكت وا ٠ ءامسالابذكت امرثكا امو (قحلا نازيم)و

 نمقطبارمدعو ناطيشلاةدابعو نمحرلاةوادعنم هيف متنا اك نيملسملا راع انك ول ؛
 ردا يلا نا لوقا كان عز امق" .ةيفداملال يد :لادطار الا نيدلا

 فيصل اننا متيأر و ٠ عطاوقججح ةبسو٠ عساولا انلناككاو ا رب و

 ىلايوا * انملحي مكلهج فختسي نا هللا ذاعم٠ نكلو. هد ةعدسلا# ا

 ىراصنلا نم ءاحاصلاو ءاحصالاو لضفلا ل هال ريذن ينكلو ٠ اننيد ديطو ىلع ء[داجلا

 هذه ىلع نرد هلو اردهب الو اوكف نان مه ريدي انا - - مهيلا ن نومتت نييبلا

 مكلوا ن م ةءارلاز عباد عطقب اومبي نا يف مهل ريذن انا ٠ تاركتنملاو عياظفلا

 تايلعلا هع ينذ الا و معنم ةءاربلا نالعا وا مالا ةيدرتب ةيانعلاو ٠ عرخآو

 هللا ببحيف 0 و ا م رثكاحيسملا يف جدستي نا عيطتسي نم مهتراعدو

 ف دكرض ةرد 2 لوقيو را ناتسلا كلذ نو بادلا كمكي نا ردقيو (ص) (دمحم)

 ٠ همالسلا لهاو رمدلاب ا او هد ملعا م دنا 6 (ءارذعلا هرم ةفعلا

 0 له هاب ناج ىلا ١ وليم وا - ؟ راصيا 0 : مكتايت ر اوشعتساو مكتاذا انكم

 ٠ ملظا كاذذا يد ايلا نوكيو هللا حمسال) ٠ قوسفلاو رو او 0 انا

 0 بندا اوادح كانملا ىلع فبذلاو

 مغ وخا لك و ع مالسالا ةعيرش ىلع نولماحتملا ماغطلا باّسوالا كئاوا ع معن

 هللا دمحي ميك ملا عراشو هرهاطلا ةعرشلاّك لت ىلع يغبلاو ِض لا يم نيدلا
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 وحر دعس ل1 "ذوب تما د دحع دوج 10 ديك ام هتك

 )َ هللا داعم 0 نعطلاو ا كارلا ف اهاباو مهاح 000 امو در الو اريقن أمد اورْما م

 تدك نذل املا ادلح : رن ةثدثع ) واد كلا ةدملا رع درصلا ضال لإ اهيلع

 لوهجملا يلرعلا مشاه تالاقم يف ترظن ا ةيزعلا تممص نمزلا نم ةهرب لبق اضيا
 ةدافلا فكنا 40) هل خلذاف هليطابا قدرفتو هلدواقا قي ُْي اعوضوم درفا نا هقيقحا

 ةسبلا ىلع ردقا هللا ديم ف1 هيرأو ) لمح احرهلا قحلاد الياق ثدل) ( اهامار نه

 ١ اذ دوءتم لك نم ٠ نائألا ةءارحو ٠ ناسللا ةءاذبو ٠ مضفهاو ملظلاو ٠ متثلاو

 نكلو ع ىرابطلاك الا ٠ ىراج وا ىرج نأ وهاف ٠ اهاوس هدنع سيل ٠ اهيلع 0

 كلذ تايلك هابشالقنب * ثرواتلا نعي مالقال .انوص :فورعلا دا تفرصناو

 ةمدس و هسا ةمس ْنَ ال اهيزات و هسعتلا ةطاطا كادت نع يسفند / رثو ٠ ثلا دواملا

 * هائج نهدي دفرلا ناف .٠ هتاذب' ىشالتيو :: هسفنب لكاتش اهتكرتو ” هناكلا

0 1 1 1 
 م نيحح همثكش نم هل رضا امركت يذلا مش نع 06

 جحد هع سمع : ماظلاو هلهاع رصيىغنلاو ) الفك (

 ند ه.مالسالا ةعد را ىلع َْن واماحتملا هد تقيس نا 00 واكسوتل 11 نا ىلع

 غوسي ىتلا هيملعلا ثءعاملا ىلا دوعي ام اذهف مدقت اهف اهنع انمجا دق تاعجارملاو هبّشلا
 ىلعهبا وجف ءاشحفلاو روزلا لوقو ءا د عتساالا نم كاد رواق 5 أهيف ضرالا طب

 لهاملا الاعلاو ةيفسلا ميلحلا دريل مهتم لاكتلاو لضفلا لها
 1 مهثدب ءالملا «نلإ اءيمح نييحرسملاو نيملسملا ريك ذَد ) هراخالا قىملكو ياراصق)و

 تكشوا ىتح اههئيب اهفتبعلدق أعم اهل ودعلا دي ناو ٠ مقافت دق رشلاو ٠ مظاعت
  ةفياسملا نءارئا دشا يه يتلا ٠ هجاكملاو ةحفاكملا كلت ناو ٠ اههيلع يضقت نا .

 ىه اعاو مهعيا رش تايا نم الو ٠ مهعيابط تايضتقم نم ىه تسيل ٠ هحمارماو

 ايهملع لايتحا ةكمشو ٠ ال ردصار ةيبز 5

 يعادو خيراتلا رذدل اوعمتتسي ملو ل املا ةيلج دعب مهلوسضَتت مل ىراصتلازا بسءا الو

 هيف مهايإ وذو نيدلا قاطم نم مهن زج>ر ترغلا نع مايالا عيافو مهةةدح أمو ربعلا

 . هفسعدة.مالسالا صخيل ناك ام (ىنيح ناح وا ةعاسلاك لت تناحال ) قرشلا كلتما



 0000 7 نيدلا قاطم ىلا راتديزب + هفطعطاسبو ٠ هفطل حادج:ةينارضئلل طسيو
 ٠ دابعتسالاو قرلا كانهو ٠ هيساق ةذخاو ٠ ةدحاج ةوط ب اعما,هلمشتسيو ٠ هدحاو

 للا داناو - ا ةيرق تكلم ةنماب لك كالهتسا  كالمتسالاو ةؤسقلا رهاظمو

 ع هلماجملاو ءافصلاو هعدلاو ملسلا ىلع اظافخ الاو - كلذ مك قار ناف « اهتريظن
 قصتلاناو ٠ نيد ىلا نكري ال نم تازفح نم اهل ًانروصو نايدالا ةمارك ىلع اظاذح

 نم ةميظعو * مكياع هللا تامزع نم ةمزع نبي القد نيييجرسملا وا نيءاسماب

 لعاو ع هريطخ اهلعاف ةرطاخلا هذه يف رب دتلاو رظنلا اوامهت ال نا  مكتيف ةياظع

 ةوخالا ءارومكبسحو ع هريغص لوقلايف تناك ناو عاّتجالا سومان يف رثا ريبك اه

 تكلا وءازطاو باسطا وع داعملاو ءدمملاب نايالاو ع ناسللاو نطوأاةعماج- ةي كبل

 نركيالفأةينيدلا ةوعدلاى لا نيقيرقلا نم دحاو لكل ىعاودلا تعد ناف - ءايمنالاو

 ل هائماو هلوقاام اذه هماركلاو ةماهشلاو ةهازتلا د والاو هفعلاو فرشلا ظني

 ءاشاذا زيزعب هللا ىلع وه امو مكتماو يتمألو مكلو

 اثاليرط زرطو انئحاسم ةقايس نم مدقتام عيمج نم تفرع ار كنا 46 هيناثلا
 فرتعنو ٠ هيضقلا يف لدعنو ٠ مكحلا يف فصنن نا آلا دونال اننا ٠ انتاءك نطو
 . يذ ىلع فيحنالو ٠ نزولا ففطن الو ٠ ليككلا سخبن الو ٠ ه-ةجب قح يذ لكل

 الو يلاطلاو يربلا ىلع ةعاللا درطن الو ٠ نسحلاو ءيسأا نيب يواسن الو ٠ لضفلا
 ٠ صاخلا مككح ماعلا ىلع مكحن

 دنع هيثورادلاو دا الا عويش انر_كذ نا دعب لوالا ءزإا لئاوا يف تيار دقو

 يسا رأامدقلان ب دلاق مه ناك مه ريهاشم نم ةأح 1 ديك ذاتك ردا ب ب رغلا

 لايكعب مهل دهشيام مهتاءاك نم اندرواو ٠ هقيقطلا ىلا لوصولاو ٠ خسارلا نافرعلاو

 ىلعو « نيهاربلاو ةلدالا قدا ةباصاو ٠ نيدلا ةحصو ٠ نيّيلا قداصو ٠ هفرعملا

 ا 01 ردك ىلا يكن نا السم جم ١ درطلا كلايذ. يبو قبلا كلذ
 (01007 هلئللاو رهرطا ودم اونباصاو ٠ هقيقدلا ثحامملا مالسالا يف اوكيتيذلا
 مهنيدو مهبأد ىلع 2  فاراعالا وتازقالا ىلا مهعفد ٠ فاصنالا نم بئاح

 ثود « تاياغلاو موختلا ىلا عوابلا و < صحفلا يف يهادتلا و ثحنلا يف عسوتلا 0

 مهراعا اوصاخو نويسلا اذه يف مهلم نوداَكب صصخت دق ع« فارطالاو جوطيلا ْ

  خسارنم مهل حبصاو «الدرعت الا هيلع الو انتي الا هب اودادزا اف هياغلا كلت



 1ك ا ناءب

 دحاو ناو مزج الو 3 هيلع نكس هلا هد نيقيرعلا نم ريثكلل نسل أم هيف ةديقعلا

 ةءاح نم راغ 3 ءامسقلاو كوعالا و 6 ناطلاو نام الو 6 سعتلاو دهحدلا لعد ءيشلا

 ةعباتم و اديلقت هنلئساو ٠١ هوح وا, ةثارو هذخاو ااونص هياضاو ءاوتع

 هذهب رحصاو ع عوضولا اذه يف بتك يلرذ لك تارك عمج ىلا واو يمرا تسلو

 ىلعو تدق تدك و ا ذا كسا ةعول يف ىف. ىلع ٠ ىأرلا كلاذ زير :رهاعو ٠ هللا

 ٠ قدص مالكو ق>ليق مهنيذلانيثحابلاك ثا وا نم مهركذ ىلع تربع نه ءاهسا لقالا

 قحو قملا نيدلا وه هناو مالسالا ةحص ىلع ٠ ناهرب يلج جارختساو ٠ ثحب قيقدو

 نسغتا و .بتاتك ريكا. اذه ىلاهز ىلا تعج دق تقككل«كااذ ىلا تعز واوا يلا

 ءزإلا اذهنم بساب اربخ طاحا نمىلع فايبس ىنخي سبل نكلو مالسالايفعوضوم
 هثالماتاقيوا يف اننا هل نيدتسي ةلاحال اريسو اريسا#ربدت نم نافذ هلمق يذلا رثكاو

 عبتتلا لدصاون لو ع« صحفلا صحن ملو ع راظنلا صقتسن مل ٠ هئاشنإ تاعيوسوؤ

 اهائعرقيتلاباوبالاواهائقرط يتلاعيضا وما ل اثمايف هءو رشا ىتككلاو فحصلا ةعا اطميف

 زظنن نا نود نم اذه انماقم ىلا هاؤا نه ءرجلا اذه ريرخت ةقاس انكر طتما

 فدصلا يف رظنلا ناعما نع الضف ع هنودلضانتتومالسالا 0 دودست يتلا تافل ءؤملا ُْف

 ضوألا اهل قفتيو « ادارطتسا هدرطتست ىتلا وا ناشلا كلذب ةيصاصتخالا تالجملاو

 0 اهييغ وا يجالموا داشر ليبسوا ران سيتقم نم نايحا هيف
 درتعل ا: تففتكا .لث ايم اهالظ: نم لّدقتا وا هن ائيش كلذ,نميكرا لتحل

 ةكصكخصو ٠ نايسنلا ةرطيس هتقبا امو ركتفلا ىلع حنس ايو رطا_لا يف رضأحلا

 اعم عبطلاو ملقلا ناكتف ٠ هرباغلا تاعلاطلا و ٠ هيدقلا تاعجارملا نم نامزاا فورص

 ريرح رح نم“ راضحتةسا وا ةعجارأ . راظتناو ةفقو نود نم نايراشيو نايراجتي

 4 اهم لقتلا طمضل لا ْن رزنو ني.دهعلا كاهعت ند اريمتل اللا ريزخ ةروؤاحم وا :

 ديغ نم تايآلا رثكأ درون انكدتف ىدبجللا نآرقلا مبارك نم انفياحص هب انكر ش ام اما

 اهضعبيف عقو امكلذ نمو هركاذلاونهذلا اياب وهظفاحلا يف اب اذخا هعجارم ديدخت
 هللا ءاشن ا ةئالا هذهةياهندنع هيلع لدنسا؟ ةكرج وافرح يف دييغتلا نمريسيووهسلا نم

 سدقولاجعتسالاو ا 1 ديدعلا لهو ع هدعاسملا مدعو ةدحولا نا معنا

 هصرف لاجمءاصقتسالا عدي مل * ركُفلا ىلءاهمحازتو نهذلا ىلع رطاوؤلا عفادتو « ةدلا

 اديهشلوقاامىلعو * ائيعمو ارضان هب يفك * هجاح هللا زيغب ةناعتسالل الو

 جر 9 (مالسالا و نيدلا)



 (مايليرك هللادنع) رّجيتملاهيمالسالا ةديقعلا 0005٠

 يروثتمنم٠ ادروا ءالع نم ٠ جلراوقاف:نم تايلك نم ايش ركذن نا انل ادي ذمو
 فارثعالا وةفرعملا ىلا ٠ فاصنالا قياس مهعفد نيدذلا ع مولعلا قرشتسمو .٠ راكفالا

 © تلا رين !وملحف قيتحتاا و ثحبلاب قحلا اباتضاو : .قيرطلا اوكلس: نا دعب
 لسالسلا اوعطقو عتاهمالاو ءابآلا نيقلت ىلع دومملاو « هداعلاو فلاالا لالغاو

 نإع لهاثم نم ةداعسلا فارتغا نع ةعئاملا * ةاحنالا بلص ىلا ضوهتلا نع ةساحلا

 رسعب دق ٌةدع عمجو تقو غارفتساو دهج لدب ىلا جاتحي كلذ نا اندجو -- ةايملا

 يزيلكنالا لضافلل ةلاسر ىتال ىلع رمدق ناكوع اهلمش ءانعب آلا عمت الو اهعمج .

 نيدلا اذه ىلا هسفن ةدهاحو هلقع رونب ىدتها يذلا ( مايليرك ميلو هللا دبع) ريهشلا

 راصمالا كلثو راصعالا هذه يف + كتلتتلا قرافو ديحوتلا ىلا هسفئيداجو فراحا

 ليمكتو«هيحورلا قيقا ب بلطت نع اهيوزعوني دلانعاهف وزع فيك تنا فرع ىلا

 نايدالاامو لحارع لياسما هده ء مهئاف ع « اهداعمو اهثدنمو  اهتلاخ ةفرعع س كلا

 ندكلو عع ءاعّبلا تاعوضومو رددلا 0 يه ماس هوا م مهرثكا 1غ

 يمور نع ةفاطلا سحب الو ا واع ند اشم نمش انلخعد ع 0 7-1 هللا

 ها عفو ع ميس هضيف لف يدمجع / رام 0 الو ع يرز> الو

 اذه يف باوصلا باصن زرحا دق قيفوتلاب يرحلا "را اذه دمت كلذدو ع مسج

 ةقير علخو هديحوتب دخالاو هللا ىلا ةوعدلا يف همهلا دعاس نع رّمشف بابلا

 هتدلج ءاثيا نم ةلفحو ع 0 نم ةعامج ثثما ىتح قائعالا نع كرشلا ةقبومو رمذنا

 لاز امو مهليب ام الف ةئ د “ل١ مالسالا مب !اعت رشنو ضيارفلا ةماقال ادجسم ل ل

 ةثايدلا ةملضفا ىلع هعطاسلا نيهاربلاو هعطاقلا ةلدالا ءاحرالاو ءاوجالا كلت 2 "ثب

 هريهشلاهتلاسرليدسلا !ذهيف هتاروشنم ضعب نمف ٠ نايدالا رياس ىلع هيمالسألا

 ْى علظنللا ريثنلا يدنفا ملس ديسلا ملقي هيبرعلا ىلا ةمجرتملا (هيمالسالا ةدقعا ابد

 ” اهرعو هيدنحلاوهيسراثلاوهييرعل كم يقرششلا تاغللا رثكا ىلا تلقث دقو هيزيلكتنالا ةغللا
 انفقودقو باّدكلا نم ةدع مالقاب هيبرعلا ىلا اهتمحرت كرر تايد 3 تعبطو

 دعي رشع هسماخلا ةئسلايف ةعوبطم ايض دمحم ماقب امهنم ةين اثلا -اهئمنيتمجر' ىلع

 ناوئعي مايليرك مرتحملا مسر هيناثلا يفو هدعب هعساتلا يف ىلوالاو رشع ثلاثلا 3
 هناطيربلا ريازجلا يف ماعلا عع

 اهيلع تثاذمو لوألا ةمحرتلا ترضذحتسا ءرجلا اذه 8 هئايد اندرا م ءاهتنا دعدو



 الا)الأل] هل اسرااكلات تالاقم صيخاُت

 امم لج قفاوت ىلا لاتاسملا قيسرو ليالدلا قعتو نم انييف'اخع الضف اهتدجو ربسلاب

 + عيرازتلا قفتتو 'رطاوالا دزاوتتامارثكا امال + هان ركذام ضب قع دهشتو ءانددلا
 0 دئاعتيال نكت تح دحاو قطاو < اياره يب لاحرلا لوقع ثقفصناو تمص اذاو

 ءاثيا ند لفاح تاءاك ىلعتءامتّشا دقاهتدجو- اذه نع الضف  اياعتي الو راكفالا

 مهارق رعستمو مهراكقفا روثتع مالسالا تاعملمهل تقرشا نيذلا ةثالمزو هتدلج

 مهساوحو مبساح لكي هيلا عفادتلاو ةئع عا_فدلا يف اوضينو * مهسجاوه فيطلو

 ضرغلا اممتتو فاصنالا يحو لادتعءالاوةلدعملا نم هيلا عزتذو هيف غرن امل ارظنو

 قلاب ةلداحو.٠ مصخلا اعانقاو * نايبلل اديدنستو ٠ ةحدلل اديكأتو ٠ مديافلل ايهمعتو

 تيدج الو تفرتقاام يلا ىلع ٠ فلسام ةرافكو مدقتامكاردتسال تع * نسحا يه
 نم مهتناكم ىلع ةلالدو ٠ نافرعلا يوذا افارتعاو ٠ لضفلا يوذل افاصنا نكلو

 هزيجولا ةلاسرلا كلت يف لضافلا كلذتالا_ةم تصخل رياصءلا ةحصو رياهضلا ةيرح

 كل اندروا - هتحح معديو هلوق دضعيو هبأر قفاويام هنع لقن نم ركذ تورو

 ٠ ىلرغ الو يقرشب صتخال - هناش ىلاعت هنم قيفوتلا فطاو ةيانعلا نا فرعتل كلذ

 ةيقح تاما نم هيلع ائمدتحاو ذب اثينعاام نا كل نيمتسي هبو ٠ يلرعالو يربع الو
 نادجولا ةجيتن لقعلا ةليقع ملعلا ةييطخ ص حفلا تنب ةقيقحا وه يدمحملا نيدلا اذه

 علطضم لكن م ريرحنلا كلذ لاثما تالك نم كيلع هدرون امم كلذ فاصنالا ةّينص
 نوركاذ نحل اهو مهتالككل ةمتتلاو حاضيالا نم هفدزت امو ٠ ريبخ برغلا ءاركح نم

 ان هيال اع ابثم زو اثنا ىوس ٠ هيعرأا ةئامالاو ةقيثولا ةدبعلا ىلع اهثحابم ةوفص

 هلوح مو ١ م عيمج يف ناءتملا هللابو ٠ هرما اربتشم الخ نوكيام ؤا ٠ هركذ

 هنأ كانا ةنوءملا هئمو لوعملا هيلعو هللا لواطتنو هملطنو هلواحمو

 دق هل اسرلا هذه هتنمضت يذلا ثحبلا ةصالخ نا : هيعس مالسالا يف هللا ركشس لاق .

 ضعب يلع راسا دقو لوبرفيا ةئيدعب نونرف ةعافق ُْ تارم ثالث انيطخ هب ”ادت

 ش هرج ا هل ةدئاغلل اممعت باخلا تلف وشن نييملا نيدلا اذه اوهتتعا نيذلا

 ىدوصقملا ءاداب لال رابع زجوايةيمالسإالا دياقعلاءادآ ءافيتسا نسحا نال واحاام

 تاصعتلاة از لايم نوكتسهااسرلا هذهنا يلامآ ادطومعوضوملا نع كلذب جرخاالو

 ' كيم نيبهو ىلع هيمالسالا تاداقتعالا مذ يل ا ناو يمالسالا نيدأا ىلع هب هنيدلا

 ةراكوهدحاو ة ةعش تف هن ١١ نمنيالم داحنا باجعلاس جعلا نمنا



 اهمالسالا ةذتلا تالاقم) دل
 مع ذ

 نع ًائيش زيلكنالا ملعي املق هنا عم هيناطيربلا ةككلمملا يف يمالسالا نيدلا طالتخا
 يقيرج نمو ممتع هب ةمحضتح نيدلا اذه ىدا هح ىر اذل و هعامتاو هك رات ف يب مالسالا نيدلا

 هنا امو نيدلا اذه مواقي ن م لكك ب مقتول مهعادخا لبس 1 لبا ارت

 وغلا ع عادترالاو ريثلا لسءفو ةحالاب ةيالسلا يرشلا عونلا ىلع بحجاولا نم

 ب ل 2 عوضوم ادعم ءااجقم ترن نا فاصنالا ٠ نهم فز هعوذ ءانبا عب

 هباتك ةمدقم يف ( تره ”-ِب دواد) هلاقاماه اهرصقاو مالسالا نيد ىلع ت تيك ةئاج 00

 د00 ماطألالا يل ١5 عوبط كا قرشلا حور ىمسملا لوالا داجملا يف :

 ةعدرس نس لد ابار اككتنلو >< الو هس وسقف هد نسل اعراجم امحو الو اعدتتمم ديد

 لوقلا اذه دكا دقو - هيلادايقنألا ملس» لكىلع بجي ايندم اماظنو هفاك سانلل
 ا رراو (دريا)و (صنلور )و (ىرمت)و (في ركلب) لثم نييسوررالا نم ريفغ مج

 ةيمالسالا كلاملا ىلا رفاس نم لك ىزن اضيا - مهفالخو «يلردلا) و (ىلنتسا)و

 ىح ةيرااكنالا هم الا راكفا ناف اذه 01 ع هدممحلا مهلاصخ ند“ * ىمسمل انثاي

 هيزباكتنالا ةمالا نا مواعملا نمو مهيد هل وه مالسالا نيد ةقماحو كا ذي / نرآلا

 ةهاركلااهثابآ نم تثرو دق يحبيسملا نيدلايف بهذملا فالتخا نم هياعيه ام عم

 ملكع اأو هيئيدلا مهتابحاو نم مكن ةهاركلا كلت كتَراَص ىقح نيدلا اذه هديدشلا

 بصعتلاب ه وتكب هناما لكتب قلاب هافو يسيانكلا عمجملا يف ابيطخ مرتحملا رايت قدسا
 يف ترشنو تبمهرفلو يف هيلا راشملا عمجملا يف اهدروا ىتلا ةتاظحالم اما - لطابلا

 ةريدجةمهم ةلاقم يهف 1847 ةنس نيرشت ” خيراتب ىلاتلا مولا يف سءيتلا لانرج

 ررتلا ف ركاف رح اهلقنا ناب يل مسي ال تقولا نا امو ءاتناو مات قيقدتب عبتت ناب
 . مالسالادافا دقو : -- ٠ لاق نا ىلا كلذ ركذ مث اهنم مسق دارياب تيفتكأ مالا
 تاريرقعتو ةيرياكنالا هيمرلا را الا ىلع علطي نم ماكو هينا رصنلا نمرثكا هيثدملا

 د ديبعلا نا ملعيو ناس لجان ءاللتسالا نيدلا 5 ةقيدح ا حضتي 55 حايسلا

 نوقسنو كافطألا لتقو رشد !| ا لكاو هعيدتلا نع نودعتمد هيمالسالا نوقئتعي

 ردِش“َو ةقايضلا ذ ُك انا يلاسنالا لاكلا هدر 0 دكلاو ةر اهطلاو هفاظالاو سايللاب

 ثانالاب 20 <ذلا طالتخاو شح افلا صقرلان م نوء:ةعورسأاو رمخلا يرش مهثيب اه امف

 لكلا دبت فيك هيدا ربظيو نهتراهطو ءاسنلا ةنع مهدنع تالايكلا مظعا نمو

 ءاضغبلا نا ميلع دعب ف ع ءانبلا مكحتسم كيدلااغ هع اول رشا عرشلا هدرا داهتجالاب



 أ

 م يمالسالا نيدلا فصو يف برثلا ءالعدحا ةلاقم

 0 | ء اجالاو هعادولاو فامالا لا مهيب 6و تعا مهدت ذاع + ماقتنالا 0

 امهراضمو نايظنم اههناف يرستلاو تاحورزألا ذاخت ا 000 < ىقرلاو ناورحلاب قفرلاو

 يلروالار جملا دادتما نا الثم ٠ ادهزوةفع رشللا نايدا ةفك لضفي مالسالاو ةعوتمم

 مالسالااماو لحو رع هللا تافواخع رافتحاو لياذ رلاو تاركتسملا ناك حما هذع جمني 5

 طيسبلا نسملا سابللاو هباتككلاو ةءارقلا ملعتو يقيقملا ندمتلا الا هنع جتني الف
 ندنتلا# م ةثع اشني امو لياذرلا هرظح, جب جب تن 0 راقولاو هفعلاو ةفاطنلاو

 اهذيدكشن ىئ || ١) هلظهانلا لاوفالا ىلا ةمسللاب هيد ام لقا ام + هشهدملا رومالا نم

 نييالمنيملسلا دعت افولا نيرصنتللا انددع اذا ان الامقيرفا يف اهحضن يتلا ح محاورالاو

 راقاو [ دج هردكملا قياقحا ن يف انهجاوت يلا ة ةتياثلا نيلتإبا هذغلا يرمعاو

 "نا وهو.لقأل قطا فرعن نا 0 02
 ميهاربا ناعيا داقتعا الا وه امو هيلصالا ةيحيسلا ةنايدلا دداضي ال مالسالا نا ملعن

 مالسالاو هدجاو ةماد صخخم هيدوهيلانا راغ هيحرسم ضو رف لعد عتم (ع) نىسومز

 ىساعر ىمسوم هد ءاج م فلاح ا يذلا ى.ءالسالا نيدلا نملما لوو ّح عمجأ حلاعلل

 دياقعبهيحرسملادياقعلا اوا دب دق ثرهاللا ءاملع نأل ايقيرفاو ايسا يف اعيرساراشتنا

 اواغِجو هئناهرلا عادت باب كاذو هفءااب روجفلا اوادبي نا اواواح اماط مهنافهيلقع

 وكس و ءاخسنلا الا كلذ نع اشنيغ اذ جاوزلا كرت سيدقتلاو ةهازتلا ىلا ةلصولا

 مالعالا ا | 0 ةكنالملاو نيس دقلاو» 0 نودي نيد وك سا اعلا حبص |ىت>يغبلاو

 همتوهالل ا مهتح أع تروعاللا ٠ ءانلع اهتدح اندلات اذاراوتارككتملا هذه لك كاش لف

 تاق مالسالا ُْف ةيناهر ال هنآل قئوقتلا جاتي موقد يتلا هينامهرلا يهو هلطانلا

 ءاقر الل ناباو هتمهرلا نع ةياوجرلا ضاعتساو العو لج هلل ديحوتلا صلخا 3

 بوعشلاىلداكرديف رك مآعو دحاو تاع َن مج و نيردلا ْ ناوخا ميلاومو مهنا م

 لايالاو هلادعلا و“ لكلا فعو ءزايطلاو فاظلاك هيتاسنالا تالامكتلا» نيلدتلا
 .ةيلصالا عبرالا اياصولا مهدنعو ردقلاو ءاضقلل مياستلاودصلاو هفايضلاو ناسحالاو
 ءاخالااماو طقف يروص وه يحيسملا ءاخالاف ةتيملا هعبسلا اناطخلا نع نوعنتمت مهو

 هيناعالا ةدحولاب نيواستم معي نيوكلسملا كراكو يقيقح اعنا وهف يمالسالا

 ةوخا ثوثمءوملا امنا .ثيعيارالاو ةفيشاتلا ثارحللا ةروس ىت ىلاعت لاق زدنا
 نيد يف لخدي نم لكف 6 نورت مكّلما هللا اوقتاو مكتيوخا نيب اوحلصاف



 هيمالسألا ةعيرشلا فصو يف هلداعلا ةلاثلا تاج ل

 اا سلسال نير اسعل 18 يني. ين »ا ىلا ايقيقح احا نوكتي مالسالا

 ةقاعا ةيمالسالا ةيوخالا 0 اها ادعت الق كلا ا نينيوحا قيدلا

 معن

 يف لوقلاداعا مثل وقا-كلذ ىلع ليل دىوقاوناهربمظعا وهتان وكنا هذه نيوكتنأل
 راضع القاذاول اقناىلا قاقرتسالا وتاج ورزأا دادعت اهونيريسعامهذختانيدللانييرمالا

 لك تحنمو تانبلادأوتلازا اهثاالراضملا كلت قوذت عفانم اهل ى ران تاع ور[ دادعت

 :ةيحسملا يف اهيزخ يلاهتوقملا ف رحلا نمةيمالسالا دالبلا اهب تصلخت اني بع ىذا

 هيمالسالا دالبلا يفمظتنملا تاجوزلادا دعتاذي>ايف-تاجوزلا دادعت نم رثكاو شا
 ميظع يزخ وه يذلا روجفلاو يغبلا نم لاجران ةناصح رثكاو ءاسنلل ةناها لقا هناف
 .نذه ةلاحلاو لبق هيمالسالا ةيدلا ىدل فورعم ريغ ىغبلا انهو هيحبرمسملا دالملا ىلع

 ٠ رسما جرخئلف مالااونءطلا ةراج#«نييمالسالا نينصحملا اوةّسرينازيلكنالاةاغبل نكمي

 هذهلامعتسا هيمالسالاب نيشي ال اننا وخا نيعنم ىذقلاّبرخ نالبق اتنيعانم الوا
 حداي و محل حابمهنال قاقرتسالاو يرستلاوقالطلاو تاجوزلا دادعت ةعبرالا ر ا

 معنا عم ناكريمالا زيلكنالا اتئاوخا اهامعتسا دق هعبرالا رومالا هذه نا اندلخ ن

 : هميخو ةقيرطب اهل م هلاك 6 0 سلا

 ءاضقل كنب كلذو ائيادآ نم ريخ 0 بادالا نإ كدت نأ انيزيلب مو

 0 نا ورغ الف يلاعالا ٠ ءاجالا و قدرصعااو هعادوأاو كفاطالاو هردقو لجو رع هللا

 ةيحيسلادالبلا يواسمنم هذهو يغبلاو رسبملاو رمخلا مارح دقف هئسح ةوسا مهب انل
 ' يفءديدع ثحاسم «رابتناك ١ تاظحالم رق نع اشن دق »+ (رليت,قحسا) مالك يبتنا
 ركذا نا لبق طقف دحاو ثحب ركذي يفتكا ماقملا قيضاو سمتلا لانرج ةدعا

  راهشلا هلاحرلا نسيم فسوي لاق هدئاقلا اممتت باتكلا اذه اهيلع ىنب ىتلا دصاقملا

 نم هصن ام هرهش ١؟ سميتلا يف رشتنملا 18407 ةئس لوا نيرشت ٠١ خيرات هباتكب

 دالييهو نادوسلا طساواو ايقيرفا يلرغملا نالاعجرناو هرنآ يف لاق ليوط مالك
 حاجنلا ناجيتب الكم هقدارس ًايراضمالسالا ىزن ذاسجعن اناذ اهترايز ظاحا يل حاتا

 ٠ رشلامواةلكا خاوكا نيب امو (دويلارايس) قاوسايف رشني وهف ءدب ءىداب يف هناك
 نيذلا نورشمملا معز أك سلو قأا وههب تهف ام نا ىرمعاو رجينلا رهن ةفض يلع

 يف اني ريثكلا نم رثكا هيتكلا لثع عمت أم لقع ءاخلالا ٠ نم هيعدن 6 0

 ٠ هسوس>م ةئجركذب ديجملا نآرقلايرصت برغتسن ال ا دج ليلقف هيمويلا تالماعملا

 22ظ211101010010إ00000ازااازاو1ز1 و 1#



 "ا يمالسالا نيدلا نع رخآآ يبرغ ةلاقم

 هياغلاىصقانيلذاب يمالسالا نيدلا ىلا قيقرلاب راختنالا اياذر نيبسان مهدهج نودهي
 ََك اواهم ةمالسالا و اشد رفا لطساو ا كر غ ىنك أ ارو كا ن وعدي هتيما فاعضاد

 هراشتنا نكمال يمالسالانيدلا "نا نيعاز مهيدابم نم نكي مل رماب اوفرتعي نا مهل

 هيتيكر ىلعايثاج ديبعلادحا اولد نا مهرسف راثلا مارضا وا فيسلا نيرما دحاب لا

 لالغالاو قاقرتسالاىلا نوقاسي هلافطاو هنأ رماو رانل ايالعتشم هخوكو اثيغتسماءزاج

 نظاونارقلاوا لتقلانيت:ثا ىدحا الياق هفيس اتلصم مالسالا ةرب بج دحأو مهقاثعا يف

 تركت يلا ذا خب خب - مهئابآ نك ا انآلا ْنَع نونلا هنرو لآ رولا ادد نا

 ل وابي مالسالا نيدلا حاجن م اضعا ناوحارص كفا مهيأأ ب سن لك ناد تار ييعب

 معلا يعارو رشع يللاثأا ليلا وحن ذنم هاف هعادولاو مالسا ابوه 5 3 رع و

 ةديجم نم رشتني وهو مهنيد ىلا نوءدي اولازي ل يصرهلاو يلوالا نارجاتلاو يلالفلا

 تالتما نكحامالاك لت نا كلذ نع مم ىتح يكتيتنالتالا سونايقوالا ىلا كاج
 ةملاك ىلع مهبولق عمج ا مهدوعي و نيءاسملا مم ١ اهنا رك

 رعذلا لاخلا كلذ مهب ماق ليا اذه ءادتبا يف ثيح كلذ م 1مم دقو ديح وتلا

 ٠ ٠ هميظع دالب ىلع ؟اطا نيدلا ىه هيمالسالا تحصا تقو برقابو (ويدوغب)

 لهسيهلوهش لكب ملعي القع ل ربقمذخألا نسحنيد وهو مالسالا نع لاق نا ىلا
 ماعفصن وا ارهش اما نيينّدولا نيب امف نامقي نارجاتلا كناذف ىنتولا دبعلا ىلع ةمهف

 مهنالكلذ يف هب نودتقيو !هتفاظنو هسبالم نسح نم 3 مهارت دما كِلثَو

 هقيرطلا هذبيو هثومهفي الامهثيد'رما نءهنم نوعمسيال و هس وفن ةلم زئمشتامدعما دريإ

 هم ردا مالا نيب مف هميظعلادالم || كلتيف يمالسالا نيدلاو 'ديتلا روذبت رذتيا

 اوةفطو «اسمو ارهظو احابص نينرذءوملا تاوصاىدصب ىودت دالبلا كلت تحبصاف
 جبتبتت ذاك يتلا هافشلاو راجحالا نودجسي اوذاك نا دعب ىلاعت هللا ةدحول نودحب

 هتمحرو هللا ةمظع رك ذب لغتشت تءرش رشدلا مول لكاب

 كلذ نم بجعن الف مالس هلك نكي مل مالسالا نيد راشتنا نا انضرف وا اننا مث

 انايد ىلع ةريغ رب نا ةيحالص انل سيل نا ائملع ىتح انرق رشع ةيناث انياء ضعي ملأ

 .ثيحو -- هئيد تاكرب قئتعي نا هاخا ربحي طاشن يذ دمع نم بجعن هذه ةلالاو لبف

 دياقع هدءوثو ربدت لكب نالا ركذناف اراصتخا انتدلج ءانبا مالك نم انغرف اننا

 دحوتلا'ركذ 3 بل ما ميقتسما نقوذلاو ماا لقعلا اهلبقي له ىزو مالسالا



 - اناا لا ن4 تيب (ثولث 2ةيبك نايف لضانلا كلذ مالك 1

 ىلع لسرلا رباكأ ركذ مث يظملا ناشلا اذهب هّيئعلا هيثآرقلا تاي ألاو هينادحولاتاءكو

 مثلاقف هنوءوشضعبو حيسملا لاوحاملا غلي ناىلا مدآ ندل نم مالسالا دقتعميسح

 ىراسصنلا دنع دوبعلا وهو (ع) ىسيع ةيبذ هللا لسرا ( ىسوم كعب يا) هدعب نم

 قرفلا انهو اريبك اولع كلذ نع ىلاعت هلل هيهواالاب واسم هنا نومزي صلخمو هل اك

 توهاللاب علظتب سبا يذلا يحسم انلأس اذا انأف مالسالا داقتعاو ىراصنلا دقتعم نيب

 مناقا ةثالث حيضوتلا قيرطب ديزيو سدق حورو نباو با لوقي ثولاثلاب هدقتعي اع

 اذه ناب باجا لقعلا هب ملسيال يذلا مالكا اذه حاضيا هئم بلط ناو دحاو هلا

 ناميالا ىلا عجر ار ايزيلكتنا ايفتسا وا ايكيلوثاك لوءوسلا ناك ناو كرديال رس

 هج رصتو هصخلت دعب يممتنملا وي ءاخلا لاو ةيسا) يسانثالا نامالاب فورعملا

 ةلمجو ةملك لك لقي مل نم لكل يدبالا كالهلاب يكيل رثاكللا ناعالا تايلوصاب

 ساسحاو ةقاذح لكرفل أسما هذه نوريب رعاشلا فصو دقو ئوااثلا داّتعالا اذه نم
 دعب هحارلاب ءرأا رعثيف هنوعام ءايشالاعيمج نا مكلوق ىلع ءائيف - اهامتايبا يف

 سيل هئاب باتزاال ىيفاو ٠ هرسأا ةياغ هيقدصم رست ةئعالا هدهو سويسانثا ةنعا

 ادكءوم هيتيكر ىلع ايثاج هنوك لاح هئادعا ىلع اهنم سملأب يقاي نا يرشبلا عسولاب

 ىهتنا حزقسوقب هيقنلا ءامسلا نادزت اك ةالصلا باتك اهب ائيزمو هرابع حصفأب اه
 تكلا ْي هتبلا دو>و اه نسبان هيماهالا ا نم تس يثرولات ةعلك نا

: 0 1 

 اذهحاضيا نع نوزجاعتررهاللا ملع يف هبتكحلا مظعا نا ىلع دحاو هلاناقا ةثالث

 رس نأب حيرصتلا وا راذتعالا ليبق نم يه بلغالا يف هرابعلا هذه ىلع مهتاباتكو

 0000 ةلردب هتاجاتسا + (نصتبور) روتكدلا نابا دقو كاردنالا زواحتتي ثيلثتلا

 اهلكنا تبث ناف - هبيك كاردا نع زجعت مهلوقع نال رششبلا عارتخا نم سبل ثرلاثلا

 تاداقتعالا عيمج نا اعلق تسكر زشلا عضو نم سل هكاردا نع لوقعلا زدعت

 نييرضملاو (نيينثولا نم موق) نيفاندنكسالا نائاك ابهكاردا نع لوقعلا زجعت ىتلا

 يهفا يحو يه لب اضيا رشيلا عارتخا نم تسال يه نيينثولا دودهلا ميلعتو ءام دقلا

 هيحبسملا ةمالل قوريال ضارتفالا اذه نا هنظن يذلاو اهبكأردا نع زجعت لوقعاا نال

 وه انما ىراصتلا نيب سدقالا ثولاثلا ملعت نا : عوضوملا اذه يف رآ بتاكل اقو

 ” | ه0 دسب قط نم لكن ءارتتماو ثحح عضرمال ميلستد نايا عوضوم
 00 . ١

 د
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 ؟١/ لقعلا روط ءارو روط وهلهو كرولا يف ىتت

 ضحملا ءاقشلا ىلا ثحبلا كاذ 4 ىد ءود دقف كلذ ا ع ها دق ا هتماكم هللا ل

 اواخدت ناب اوركتذتال ءايقتالا هيحسملا ناوخ الا اهيا ( ىنعلا اذه عدبا امآلك)

 ناكناو يرحن وا ثحب ىلدا نودب اماّت هوردزت نا سي لب رسلا اذه يف ثحللاب
 هدقتعي ل نم لك يذلا يكيل وثاكللا ناعالا اذه ناب هو زعف ميلسلا مكقوذ هايأي . : 8 3 1 دولا 00

 بير الي يدبالا كالهلا هد 1 فر#ك افرح

 يف هّثح نايبلافوي مل ميلوهللا دبع رصبتا ا لضافلا نا : هيمالسالا ةوعدلا بح اصلوقي
 هيرديعتلا مرطب هناو هيك كلاردا نع رشيلا رديت :ثواايستلا سنا مهلوق باؤج

 لوقلاو هنع ثحبلا ائيفو دق ىثك نم ندنويرحت وا ثحب نود نم هيلا دارقنالا و

 ميذاقا مخفوق ثار نم هاثق دقام لهأ - هتالمزو لضافلا انه مالك نم كل انئث>و هيف

 1 لقعتي الو لقمعتم ىنعم ىراصتلا دنع تح هلأ لصحتي ال م هاك نحاو دل 1

 نع ثحب ١ يف هقيقحلا مستقلا ادا 5 اليلق ىعم انه فق معذ  لصحم هجو

 يد رالا كلالملا ر كي ده او ٠ هلاحاو كيم أمبا ع د دايقنالاو 4.د داقتعالا مزاي مهرق

 ثولاثلا رس. لما لوقت نا لع كترداب كلمحت نإ ىتخاو : لاكش 0007

 اذهنوا وقي ثيح نيملسملا رباكأ ضعب تاءاك يف دجوي ام ليبق نم وه نييحيسما دنع
 اله "لحن هلل نورخر كلذ لاتعد نسل ا قوق رماو لمعلا روط ءارو روط

 5 نيمالكشلا نيد ريماو . نيماسقملا هر قرفلا ىدبنو 8 زنئكلا اله حتفنو 3 قمرا

 هب ليم الو « نيعالو هيف ةيع ال يذلا نازيلا نا نمهركذ كيلع رركت اب كاذو

 6 هموصلا هده لثم يف ءاضقلاد ديحولاو ٠ هموكل ار لعتسملا لقعلا وره . نيم الو

 عمي نا لمحتسو ٠ ٠ ايلصا اعتتمو : ًاتاذ اليحة سم هارب ع نا وال قينا ليحتبو

 نيدتلاومارتلالاو قيدصتلاب هدايعأ ما ماز اودع ٠ ميكا عزاشلاو 5 ميدقلا عناصلا نم

 كلذ نا نوربو ع هياوالا تتاعلل ظ هيئادلا تالليحتسملا نم موقع يف هنودعي 1

 تالوقعملالياوا نم ناو ١ هللا كلت غيذو « هعيرشلا كلت داسف ىلع دهاش ىوقا

 ةقيتح ةثالسق ىتتحلا دحاولا نورك ةلاتسا ل وتلاىن تك رداد
 ا يف ماسقنالا وحن ىلع الا - ادحاو ريصتال ةثالثلاو - ةثالث نوككدال دحاولاف

 هلام لح را قدح ف ناليحتسم ايهالكو - ىلا /| ف 0 بسيكرتلاو 2

 يلو هليلد انمادقو هليبس كل انحضوا ١ اك هيلطاساو هشلسو هتظاس 1 ظ
 يع 2 ءاح وأ لد 3 هدرغ كردي الو ري ئ سد ااومازتلالا دراوم نم اله

 («جر "80 (مالسالاو نيدلا)



 ترراخلا رع يلا ةقسلف 1 <” ١ م

 هةةيناكنتلا تأ اللاو 6 ةقعالا تازدعملاب ادب وم - هلالدو يحو لحتة مو هلاقر

 ىدل ليحتسا م عوقوب مازلالاو مازتلالا هتعد رسو هتئادد نم 00 « هقداركملا ججاحاو

 هنع ضارعالا ىوس هيقارلا ممالا نه هقح ناك امل ٠ هرطفلا لوا يف عئتميو ٠ لقعلا

 ةرورضو ع ابئنطثر ةبيدبو ع اهرطفإ ىكت نع ةنلا عفرتل تداك امو ٠ يئاجتلاو

 001 ك1 آلا دياقءلا لوصا نم اهتاوخاو هوينلا تودثل ليسس الو فيك « اهنوقع

 ٠ ةملع يف لب الو همكح يف ضقاتتيال وهو ٠ هداعساو هفاعساو ٠ هداشراو

 ةلملا ءا_عزو ٠ ةيد.حلا ةمالا 0 ُْ ماد ام اماو ع ةمصخو هدضا داقئي الو

 روط ءارو روط - هيضماعلا بل اطأا ضعب ىلا ةراشا - اذه نا نم ٠ هيمالسالا

 لوصولاو هك رد نع زجعلاب فرتعيو هدنع عضو لقعلا هنود فق امف كاذف لقعلا

 يف دجو ول كلذ ناف هعانتماب عطقو هتلاحتساب مكتحامال هيف هل مكحالو هيلا
 هتجح فييزت ىلع اعوق اناهرب ناكل هلم عضاو وا هعيرش بحاص تاءاك ضي داعم

 هتعيرش دءاوق تايلواو هّبام ماكتحا تابما نم اماعجول هب فيكف هثوعد نالطبو

 عرشلاو يملالا يحولا ىلع ليحتسي : هصنام رباكالا نم مالسالا ةفسالف ضعب لاق

 سبل معن ٠ هتلاحتسا ىلع ل دي لقعلا ناهرب نا ىنعي لقعلا نع وبني ام دري نا قلا

 هكردي الام سلو ك1 ةطاحاب لقتسالو هكا ردا نعل ّمعلا رصقد اجعرشلادرينا لاحجع

 .ناف هفلاخي ال اًئاد لوسرال قذاوم لقعلا حيرص : رخآ لاقو هسفن يف الاع لقعلا

 سانلا ل وةعرصقت لق ناكل ( نازيملاو قط أر باتكلا را هللاو) ناتكللا »و نازيملا

 نوملعيال اياوراحو هذ رعم نع او زدع اع ع لارا مب أف ةد ءاحام لمص ةفرعم نع

 الادعال لوقعلا تاريحمب ربت مهيلع هللا تاواص لسرلاف هنالطب مه وقعب نوملعي بالا

 لمعلل 8 ذاحا وم ادهو .٠ مث دايلع صوصن هلهو مالسالا ميل ع ننواودح ملا لوقعلا

 2 نبذ دفا ال وصف و اهوصال نيعضا ولا و هيحيسملا - ةوعدلا ا نيضهاتلا 0ك و

 هثالث دحاولا نوك ةلاحتسا مهنع باغو رمالا اذه نادك نع اولفف اا انمار

 موسقتا نورشلا دهحا وأو هئاطفلاو باللالا يدذ ع 0 0 ا|له نا نع اراهذو

 نودقتعيالو نواب ال ةماقكمالا ىوذوباياالا بابرا ناف ةيااةوعدلاو هد عانقالا ف

 ' دعب هميلسلا قاوذالاو ع هيوقلاتانادجولاو ع هحيحصلا لرتعلا هب مكحت امالا

 نع (حيسملا) هللا ةملك ّ تاو تقف 0 لا ويورتلا نم ةهريو 6 نيالا 0 حدر

 لضافلا كلذ ة هد داهش ع ن< مدَقَت ام كافكو كاذد صير ءتلاو ةر اًسالاو سمهلاو سدلا



 1 ١ . (ص)هنلا لو ةمحرت ُْف عورشو ثر اغلا ييمالكلا 0

 ع اهتيمسو اهّتْغب فرعا وهو ةيحسملا ةنايدلايف همايا ةباحسو هرم ةماع ىضق يذلا

 دقو (هيماهلالا بتكلا نم تسسا ثولاث ة-ساك نا) : لوقي ثيح « اهنيقيو اهْكّسو

 يةباسوهتداج 0 نم ءادبشلاب هيلع ءاجو هتاشاو هديطوت ىلع ركو كلذ كت

 ثرااثلا ماعت نا اناوق برغتست هيحيسملا ةمالا نا ار : هلاسرلا كلت يف هلوقب هتلحن

 ىلدالا انوي ةلاسر وهو دحاو ددع الخ ليجنالا دادعا عيمج يف هب حرصم ريغ

 هملكلاو بالا ةندان ءاسلا ف دروهدلا يهو عباسلا ددعلا سماّلا حاحصالا

 دق حيحصتلا ةيعمج نا ققحملا نمو ( دحاو مه هثالثلا ءالءوهو سدقلا حورلاو

 ليجالا يف ليخدلا ددعلا اذه دوجو نا تااقو ححصملا ليجنالا نم ددعلا اذه تضفر

 (نصروب) و(نوبج)و (نئويذ) ىتكهيعمللا هذه ىوعد ديءوي امو - هنامالا يئاثي ام

 2 ىدعلا اذه 3 هسفن (نملك) فرتعا دقو ٠ ددعلا اذه ةدايز ىلع اونهرب مناف م هريغو

 مالك كذ هيعاسم تركش' ميل ومرت-لا نا مث د+ (١)سدقملا باتكلايفدوجو هل سبل

 ءاسءورلا ضعبل هل وب هسفن نع اهيفنو هيفديهوأ لا رصحو قا ديحوت ىلعلادلاحيسملا

 ١8 حادصا اقول ليحنا 5 مو ( هلل وهو دحاو الا اطاص سل اًخاص يلوعدت اذال)

 هلرق لثمدلاع ا كلت لاطبا يف ميرككلا نآرقلا مارك ضعي رت ذ 2 159 1١ دع

 نوملسملاولاقناىلا #هيآلا دحاو هلا هللا اما مكلاريخ اوهتنا ةثالث اولوةتالوإ#
 ناسن١٠ ِهق نشا كك ع١ داودق (ض) ديم موهمظعا و ءايبنالا متاخ نائنودقتس

 نبليعاساب لصتت برعلا دالب يف ةيدق م ثارقو - يشرق وهو هيحيسم 5

 برعلأ دعم ملظعا وهو هل 1 هلع .هللا ىلص هدج ديب هنعكلا ةنادس تناكو ع١ 0

 لوقو اهيلا 0 اوذاكو (ص) هللا لو ثعد لبق كِلذَو ما ماش انصالا اهيف مك

 روعي يذلاو 0 [مساو ميهاربا ءانن نم هز هيا مايا تدع امض اهيف اوعضو

 2 يا هنس *١5 ردقب ناولس لكيه ءانب لبق ناك اهءانب نا نيم | ىتك حفصت نم

 اهردق ميظعو اهروتسو ا!هتتيزو هيعكلا فصو رك كذ مث * هلس يف أي (ع) ىسع لك

 مالسلاو 0 هيلع هثدالو لمق ىفوتهْللا دمع هيبا مساو لاق نا ىلا اهنو وشال

 ا نسح هرعص ُْ (ع)ناكو كاابط وبا همم نكات تاودس تبسم نيا ازهو همات فوتو

 ةسنكلا|امإهنءازهتسإ هل ةولصا' نا لوقي وهل | هنإ دقتعي ال هدد وااغلا ل ا سيوف + وب اللا
 حيسلا م امتفلاخياماه ءواسء ور بكترا وداسفلا اهيلعءرط لوقي لب حيسملا اهاضرياسك اهنا دقتعيالف



 7 : ا ْ : ا

 هناء وهم ومن ءددو(ضص) هللا كرر ةاح نم ردتحم اا

 دادزا انس دادزا اكو هياردلاو ةنطنلاو ةباجتلا ليالد هبجو ىلع حولت قلخلا
 ىلا 0 مله ة ةرم هل لاق( ع)هباحصا لوا نا تح ر ا ف اقارعغتساو ء و ةناصر

 د اعيدو همملا يلاع (ص) ناكو اذه ع نم .ريخ رءأل ناسالا قلخأ هك أو وبللا

 (ع)نا اك هنا درو يذلاو -- يع دم ريغ اعضاوتم تاق دصلل ايطعم لاذع د ع ديعلل

 (دمحمو مالسالا .كال) باتكع جا رهباههآر نمنوللا رهزا ريصقلا الو ليوطااب ال هعبر

 هلبق نم ولتت تنك امو ) ىلاعت هلوق يف 15 هباتككلاو ةءارقلا ملعي ال ايما (ع) ناكو
 قا هءاح.هئس نوعدرا (ص) هل لك 1و 55 ةزودم ( كئيب 1 الو تاتك نم .

 ها كاد لق ناك و هفرشثملا ةكم ن ءةعاج 1س دعس لمج وهو ءار> راغي وهو

 كر رودس املا 0 هولا ءديرور هيلع يمحولا لاو 0 3 ليلعق هنلا -

 لاق نا ىلا هللا ءاح نا ءزملا اذهل ىلاتلا ءزملا يف هرارساو هتفسلف ليصفت كل

 ةلفغ هذه لوقا - قللا رشنل تئج انا «ص) مهباجاف هاوعد ديءوت ةزجعم هواأسف

 لك ىلا مالا ءيداب يف عواملا مدعو مالسالا نيد يف لضافلا اذه ةثادح عم ةئسان

 اوتكس مو اهيلا مهباجاف ةزجعم هولأس م هنا تفرع دقف الاو ةنوءوشو ةتاعورشم

 ةلاسرلاب هل دهشتو هيلا تاتو اهوصا نم ةرجشلا علقنت نا ه راس 1 ا مهأدتباف

 0 معن -- ةياع هللا مالس هبطخ ىدحا يف ةحورشم اهدحن (جهنلا) عجار لعفف
 معن نارقلا ن 7 را در 30 ناد 0 هردعا هنا ىلع (ميلو هللا ”ليع) مراحملا

 ْ 0 "يحو الا وه ناىوملا نع قطني امو) هيلا يحردا اموه (ص) هلةيآمظعا

 مواد دابطضاو ديك لك نع أمغر هناف هتوعد تيثت 0 ىلاعت هللا ىلع الكتتم ناكف

 ما 2 ءوب لك يفو هكع ارهج سانلا وعدي زاصو لجو زع هللا ىلا ءاعدلا"

 نا ىتح اصلا وا سبق يلا لبج ىلع وهو هللا نيد ىلا سائلا وعدي ناك ام اريثكو
 ةعاحش هيلع هللا لص دادزا ادابطضا هل اودادزااءاك و اربج هوتكح نا اومار هءادعا

 سيشلا اوعضو وا هباجاف هيلا وعدي ام عدي ناب للاط 1 همع هيلع حلا دقو اتايثو

 هباحصأالو هل شيرق نم ىذالا دتشاف كلذ عدأل تنك امل يلاش يف رمقلاو ينمع يف
 ةنايدلاا وةئتعا دق اهيلاها ضعب ناكو اواثتمافهر والا ةئيدملا ىلا هرجهملاب هداحصا ىعاف

 ْ ىلع مهيب اه امو اورّتأف هدمح وتو هللا نيد للا وعدت هكم ينبف ين ىلا 0 ةيمالسالا

 هرجهلاب هرماو كلذ ةيلا هللا ىحواف ميان وهو كلذ ةرشامأ مهنم ها تر.هذو هلق

 ىلع ع يلع تاممو (ضر) ركب يلا ب را>طصاو هماع هللا مالسهت رجه رما ركذ مث



 "دا 0

 م81 هلك رقلا ةايطصارولرعل ركن يا متل كرر

 كل هطض اع كلذ لانكا ىلا هولتقمل ةيلا مودل *ي ىجمو و يبنلا ٠ ءادرب احشنم هّسارو

 هللا ىلع ءادثلاب قلعتي ام لئن ضرغلاو هلقن يف مك الو ملع ملا اردو را

 اهرشن ُْي هنائعو هترباثمو د اهرشانو اهعراش دحم نالعاو ةيمالسالا ة ل

 «هرهوج نايبوءهرصا نايك ىلع كلديو هتحتاشايموةيو هقدصب هل دهشي اربص اهّنِبو

 ةياكمح هيلع دوهشلا كل انقا دقو عهناش ولعو ع هنازإم ةحاجرو ٠ هضرغ حيحصو

 فيصحلا -فصنملا رصبتملا كلذ لزي ملو مهنع لقن نمو لضافلا اذه مالكح نم

 اردقفوتسا' ىح . هطخلا هذه يفو " هربتولامذه لعارام ٠ ىأرلا رثرلا ك1

 تاذلا كلت ءانع ردق كل ىلجتي كيلع رم ام عبمج نمو اهقيقحن يف غلابو اهنم

 كلذ اهلدس يف ىذالا نم لمحت امو هك راثسملا ةوعدلا تن ل ا

 هلم ىلع دهشي ام ريثكح هتاف دق نكلو اهدهاوش ضعب ىفوتساناولضاسفلا

 هفذق لشثم عءانعلاو ءالبلاو ٠ ىذالاو دهلا غلام يصقا ةيلع هللا تاولص
 ةتاالكسو هيدنلا هةهح تليصا قىح هك هقيرط ّق زاتحا اههمراححالاو روحصل ا

 ءامحبكو لك الا علت ىت>هماعط يف رذاقملا ءاتلاكو ب ميركلا ههجو ىلع ءامدلا

 ليلجو ةيسلو ةمسح فرشا تائهوملاو تالا نه كلد هامشاو ةباض ىلع دامرلا

 مل ءانع < هلاسرلا يسركو ٠ هوبنلاش رع لع هم ايق نعرظنلا عطق عم هموقيف هردق
 0 0 ىمسع الو ىسوم الو معا الو حون ال هلبق نيينثلا نم دحا لمت

 كلذ قاتيال وهو (تيذوأام لثم 0 يذوأام) هلو مهيلعو هي هلع لا تاواص ره

 قياضم يف هدجتف ٠ ةمحرو هموقب ةفار مظعو ٠ ملح عسلمو ٠ ردع بحرب لا
 هذخأم هنم دْخا دق بركلاو لوقي هيلع مهنم تاوطسلا ةرطيس ةدشو ٠ ءالبلا
 لوزنب مهيلع عاد ريغ (نوملعيال مهناف يمول رفغا مهللا) هبجو ىلع ليست ءامدلاو
 - لبق نم ءايبنالا مما نم مهعايشاب لعف 5 ٠ باقعلاو ةمقنلا ليجعتبالو باذعلا
 ص) يذأا طهر مسا ه يب ةعطاقم يف شيرق ابمتك يتلا هفيحرصلا ثردح كافكو

 ٠ ام سالد :رم كلذ لاثماو مهنع دازلاو ةريملا عنمو نينس ثالث بعشلا يف مهسحو
 ٠ هضرغ نع قياوعلا 0 ىلع هيلع هللا مالس و هارتو ع هيلع ةلالدلا موزام ىلع ادهاش

 .٠ دادزيال ع هليمس يف تالقرعلاو : هقيرط يف ىف تارك_لا راححاو ٠ 0 مدارس

 ىلع ارساحتو « هتوعدرشنب ارهاو .اسارمو ةوقو٠ اسايوامزعو ٠ اساحو ةدّش الإ
 سس هعفدب 0 كلت ىلا اعفادو ع هئارو نم ارساق هل ناك هتماكم نالعالا



 ثا رعلا ن د ندهام ||و (ص) لمحم يئئاَس 511 ا ملال

 "00 ىف هقن ضارعي ء فرصتي الو تفتلي الو ع نقي الو ىفاوتيال ٠ هفل

 ع هتريشع هل لذا> لواو لاط يبا متي وهو ء ثرتكسم الو لابم ريغ كلابملل

 ناكملا يف فرشلاو قدصلا نم هناب مهفارتعا عم ع هتمحح هيلع الماحم سانلا دشاو

 ىلعهل اورثعالو عهلخ هيلع اومقن ام ع نيمالا دمحمب كلذ لبق هل مهتيمستو ع نيكملا

 الهجدوب اك < 7 مه ا>و بمهتداعس ىلإ م ماد هنا الا هما رم ام كفا

 (اليدست هللا ةّئسل دمت نآو دك م را ا ارفكو ٠..!دانعو

 # مهلبق 0 0 نوعرف 5 بأدك

 00007 )17 كذا هيمالدالا ةذيقتلا مالك لقت نم ضرغلا ءافيشبسإ ىلا دعلاو
 |0000 030 لحرق دحو ع نسحافق سحاو: 0 دل تلا ردم

 ,صوصخب مهفال_خا عم نويبروالا باتكلا بتك ام اريثكحو : هتالاقم ةءج
 فدسالل ايف انجشلاو نياغضلاب ةه وم مهتاباتك جب دا 0 07 نيب هب دمحم ا لداشلا

 ملعدقأو (ع) ىسيع عيدولا مضوأا كلدل عبت مهنا نوعي سانا اذكه دوحو ند

 0000077777 نكذب اوتآذ هجحلا ارب موقت.ال تشلاو نعطلا نا انرضعباتك ضعب
 يس !اهباتكن (تزيقاد انحركتسم) لاق دف 5 نآرقلا ةبلطعو ةيضرألا هيدمحملا .

 هرداصلا ةقينولا هيحرأ الاى داقخلاب رفزت * ثحام ١١ دادزا أمهم ها (مالسالاو دمحم)

 (اوديرب و يسكر م) 0 (ص) دم ي؛ اك ارادتحا دادرب :رداعلا لدابكلا 5 8

 ص)يبنلا يف نعطلا ةئسا اوعرّشا نيذلا نم مهريغو (لجاش كردرف) نب رخأتلا ن

 ص) يبنااب صتخي اهف (ليلراك) هذخما يذلا روصتلا نع احنص برضا نا 0 ى 1

 1 دقتملا هريصنبلا ريثلا يحطبالا ناره ٠ بجحعم ”يقيقح لص" روصت هناق .

 راكفا بحاص ناكل ب ةيويثدعماطم اذ نكيهل ٠ هئئمطأا ةقينالا هيضرملا سفنلا اذ

 70017 0 لا ىلع لوصحلا دلاألا عهتكع ال نيذلا نم هتيصر ةميظع سفنو
 امهب ايفتكم عادتبالاو ةذبعشلاب اتا ريغْلا ناك اثني صالخالاب ةردقلا دي ميستخا

 ميظعلا دوجولا رسل ”ىلجت دقو هلزءلاو ركسفتلا هنأ 0 دع (ع) هزات دقو

 . قحلا لهاالا اهائيال ةلاح كاتو ٠ امألاو راقح هل ءاضاف .فولاو لالا رهاظ

 ىغصر نا درف 0 لع تجيف : يل لجت نع امان تا هده السا نأ كك 0

 2 جلتحي ناك ام اريثكو حايرلا 0 بهذي 1 0 نإ 0 ةءاواساام كرتدو هأاَقل

 ' ايندلا ةايحلا هذه يف ركفتلاو تائياككلاو ضرالاو تارا ناخ ىف نكشتا ردم



 . ا 0-7-5 :

 0 كاارقلا كاترعلا نو عاجل ةذاهش

 - هل اني ءايشالا قياقح نع هلافشاك يحولا هياع هللا لزناف تولاو

 هشكوهللاب ناعالاو دم وتلا يف ددشتلاو بلصتتلا نم هيمالسالا دياقعلا ركذ ىلع ارك مث

 هروسو هتايآ سترتو ميركلا نارلا لاوحاركذب كلذفدراو رخآلا مويلاو هلسرو

 رظالا عطقب هتغالب هحو نم ديجملا نارقلا ان تن ادا ل تا هزادعاو اهئاساو

 ام م هغالتلا تبيلاس | عمج هناف انيكردو اها امالظتنا يل رعب انك غلبا هادو هنوك نع

 مسّقلا قدك ريك باّوحا دنم رشنالا قوذدلل قفاوم 0 ذ ريغو عجسمو لس نيب

 ناوقلا (قرء 1 دقت رو تارا شال وهوهنركسسملا نهىلع ل

 نارقلا نا «زوك) لاقو ليجبتو مارتحا لكي هبا 0 ند تالاغ ةدع ق تيرا

 هءراق بذي هنم لياق ةءارق دعب هنا ريغ اليقث ءدب ءداب ءىراقلا هدحي امك يرككلا

 ضوصخ (ليلراك) هيلا بهذ ام اماو هبلق عماجعذخأي وهتجبمد هفطت#و هتغالب رحسب

 هردل ةفشكنم هيرهوطا قياتطانا ىري ريدتي نآرقلا دا ًارقّئم هناوبفديجأان ارقلا

 هلأ ةيقحأا 0 لأ مولعملا ن مو ىلفالا هقئور راغ 2 قنور كلذ هلفا متاكد

 هئاق 0 هد لعت ها ىلا. ا ابتكلا عيمج تاكا ام قيطاو اك 0 ل
َ 

 نارقلانا( دمحم ٌةايح) ىمسملا هناتك يف (رويمماورسلا) لاق 7 نحب تل امش نا

 وهدهناو ىلاعت هت دنا دوجو ىلع هيلقعلا ليالدلاو هسوسحأا تائياك ل نم ةاداب 0

 لب راضفلاعابتاناوارشف 1 ناو اريخف اريخ نا هلمعد ءرألإ يزد حمس هذاو يدا كلما

 لاك هللا دعينا هن لل 0 ىلع تبحاو ١١ ناو نيل اعلا ىلع ضرف لياذ ؟ بائتحاو

 ديحلانارقلايفرثكيو هغلب ةدكءوم ةلداب حضوم وهام اذهىلعسقو هتداعسةلعيهو

 ىرتو) هلوق لثم هشهدم تاهيبشتو هقداص ةينوكلاثمابث عملا ةقيقح لثعو )١( رعشلا

 ( جيمي عيوذ لك نم تتننأو تبدو تزتهأ "الا اهيلع انلزْنأ اذإف ةدماه ضرالا
 ضورفلا يف ةروصحم تسل نآرقلا رماوا نا «نويج) لاقو هلثم (نوط:شو) لاقو

 ىكيثالتنالا سونايقوالا 0 0 نأ اف هيددالاو هينيدلا

 تقلا نم هيويتذلاو هيورخالا رومالاتاد هيلع جركل نائل تن ا
 ةناص و ملاظلاع و نوككلا ماظتنا هب امو ها رااو هيقوقللا ماكحالاو ديحوتلاو

 روكا وه ديجملا َُن ارقلا نإ قىرحا ةدامعبو . هيف ةدرم ا يهل رما كلذو قوقحا

 لاثءالا برضو هخسارلا قياقحملاو هقملا عياقولل ريوصتلا عيدبو ليثمتلا نسح دارملا (1)
 ىغحالا نك تراكم هأنمع علا 0 ا اضقلا ل هيعرلا 223 قولا تعبد اع



 هسدقملاةعيارشو هفيرشلا مالسالا ميل اع ضعب دا دعت 00

 يف .نوكلا ماظن وهف يمال_سالا نيدلا رودسد وهو يمالسالا ملاعلا ةفاكحلا يمودعلا

 هيصخشلاو ةيم ومعلا جل اصملا و هيندبلا ةحصلا ظفدو هيدبالا ةاجنلا هبو شاعملاو داعملا

 يورخالاو يويندلا  هيثازجلات اارجالاو « هيبدالا لياضفلا نم كلذ ىلع بترتي امو
 (دمحمو مالسالا) ىمسملا ( تزبنثالاد) باتكع جار ديجملانارقلايف مظنمكلذ لك
 ةاروت هلوصا يف فلاخي ديجملا نارقلانا نيدلاو ماعلا نيب ةيسنلاب ثحابملا يف لاق

 ه
2 

 لمتشم :مظعمنا ريغ همتوهال مم 6 هر سيل نا مكتاري رقت ىضتمعو ىراصتلاو دوهيلا

 طارترالا دشا ةطبترم هقداص لياضفو هيقرق>تادابعب هقفدت» ثحاسصو رابخا ىلع

 ,همركحلاو ةسايسلا ىلع راطخا اووذهيحورلاتادادبتسالايلوانا ملععرا_ثلا ناكنف

 ارك ديجملا نارقلا نينلكلا لاعاررتسد لش هعاطلا داسفالن وا امم مهناو

 نال نيددلا ءامللع 7 هعدرشلا ءالعفهيتوثهك مالسالا يف سلف هنم مويلعبجت ع نيلاع

 رائااو ةنالاو باسأا وثعبا ايقاعتيامف مالسالان ابارك ذننا رطضنالونارقلاوهعرشلا

 لاف هكراملا هئينا 0 و هسدقملا هعيارشو نارقلا ميلاعت ني مث ردقلا ميلعتو

 كانت هل ودب كلذ نيبو نمءوم لك ىلع نامسدلا ةةميح نارقلا بحوا كف ذا. ضحام

 ىماتيلاو نيرا يذبو مر ري دلارلاب و 0 هب اك الو هللا اوادنعاو#

 0و ل ا ىحاصلاو بنغلا راخلاو يبرَقلا يذ راكاو نيك اَسلاو
 هناف بادالا مظعا نآرتلا بادآو لاق (ءاسنلا ةروس) (هيآلا)# مكن اها تكلم

 اوسسجت الو رد *# لوقا نم ءوسلاب رهلا هلل بجيل 3 ءوسلا لوق مرح

 .ةرقبلا يف لاف (راهتلا)رسيملاو رمخلا محو 88 هروس ه#اضعب مكضعب بتغيالو
 ابيااي ق# © هروس ىلاعت لاق مث ه«ريبك ثا اههيف لق رسدملاو رمخلا نع كنواأسي *

 ' هوياتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو باصنالاو "رسملاو 'رملا اما اوممآ نيذلا .

 مرحيوءاسنلا نم ١0 يآ هعاونا ةفاكسب داسفلاو ثيامخلا م ريو #نوحلفت مكحأعا
 4١و ١0 عجار دسحلاو قافنلاو ءوسلا لمو ربكتلا م ريو هرقبلا ةروس عجار ايرلا

 نام لكاو راكخلا سكب و ايندلا ةايلا ٍّك عمطلا مرو ءاسالا 1 د و 0 و

 حلاصلا لمعلاو يلقلا صالخالا ىلع ضخجنو هيرهاظلا ةحرهبلا عنو هرهشو ميكيلا

 ةفارلا هيمالسالا كاد قالك م وه اممو 2 ناعالا قدص ىلع نالياد هه ندللا ١

 هفعلاو ناسح الاو سانلا نيب ايف هيقوتملا ةاواسملاو دهعلاب ءافولاو لافطالا ىلع
 ةثاسالا ةلباقمو هوركملا لاهتحاو ءالبلا ىلع دبصااو يرسالا ”كفو لا_هلا يف تح



 ١٠١  نيدهعلا ىلع هلضفو نارقلل برغلا ءامكتح ضعب ةداهش

 هلل ب رم كلذ نركل لد اهكطال كا ذا لدافقتلا ليبس 3 واسلاو 2 لاب '

 خلا ةيودلا ريخاتو سفنلا لكثقو ِء اقرالا ماظو فارسا 5 نع 1 ىكنو 0-1 رع

0 

 ءارسإالا رظنا نم م لك ىلع ضرف وهف تناكا نباو حا عاأ ضفخ اماو وَ هاش

 خاتةمو ندا ثايع امذاو كك ةعد رشا ماجهاو ةالدلا را مش 7 .| شاف رو أو

 ةقيعضلا هيرشدلا تافصلا نع 35 هنالهنقملي امم ىلاعت هسفن ىلع © وانت - هريثكلا

 م با 5الاد م ثا ردرقتلاو ا حيضوتلاو تاروصتلا ند (نارقلا) يا هواخو

 ره هدءارق 5 كاذ ع م نارقلا نا معن رك الا نم هأ وس ايف روك دم وه

 هلقذ انمدق' ام ىلا ريشي هثاك (لوقا) هنم باد ال هود 0 نا تودع

 ١ داك ىلا هوعرص اناا عياتشلا ة هيف نما هسا ليج هكيالأو ةاروتلا | 3 ذومعإل يلا دورعلا نم

 ةحوزب دواد انزو نوره نم لجعلا ةدامعو هتائمب طوأ ا هةتايثاو هللا لسر

 >6 ةقيقدحا هحو تر ا كلاذل اًمماَو ةيخا ةبرشو 2 ىدسرع لعح و يا ايروا

 ثودءحاردم )| اناو هلل اناذ هثمةءورملاو باد 0 هودخ ( لاو 6 رمجتو ع ءام 5 سار 0

 اهثارقىلع هع هجم نيواسلا تفاضو اهتانايد روما ثع امثانادجو حض او تدقق ممال

1 َّ 2 
 ةعيددفاصواد نفل ءوملا نم دافغ مجةماكحاو مي ركلا نارقلا فصو دقو لاق

 ماق ال انايبث لاق "45 هحفص (دمحم ةايح) ىمسملا هباتكب (ثمسا ثروثب) مهنف

 لمتشم تا ءا> دقو 6 هناتكلاو ةءارقلا فرعدال :يملوعر ع كدحوي ثان ١ ا

 «هئدرتسملا ظافاالا نم هرابعلايقنوهو 3 ممالارابخاو تادايعلاو عيارشلا روةس د ىلع

 يف ركذو ٠ ةزجعمل هنا لاقي قلاو (ص) هل ةزجعم مظعا وهوقياقللاو ةىكحلا رهاب

 برعأا ل حصفأ نارقلا هما نادال داح ( ايددب واكسنا ريالا )

 يأبركتفتلا اياك ضفري نارقلا نا لوقا اريخاو - هّيطةايح ايكيربدتباعّشي نم لكو

 ةدذل اةثم لمعي نم ناو) (ىرخارزو ةرزاو رزلالو) كوابل (١ هميطخلا نعامةحيبذ

 ةمذدأ ر فغتسإ نازشلا» 5 ريل مولا ىلعف (هريارش ةرذ ل اثم لمعي نمودرب اريخ

 هوك ف د هنا يمالسالانيدلا هد ىيمرب 1 ماظعاو 3 هنا لوخدا لهاتي 58 اذ اص لومعدو

 ماعلا اياطخ هسفنب ىدف ىسيع نا نه ىراصنلا هلوقي ام ىلإ ةراشا )١(

 («جر (0ة) . (مالسالاو نيدلا»



 رزجعم اب ما فيسلاب مادا 1 2 19 > ميو

 نايدالا دد هانا مالسالا نيد أف هلطام ة هل ءدهوام لا راخ اي ماق

 هللا سانلا ىعد اماو ارهق هيف لوخدلا ىلع ادحا ريت و اهمدلتعم دياطضا الو اًدلط»

 هللا لاق تولعفد هرماوا بسجبو نيءلسملا دّةتعم وه ديجملا نآرثلا نا مولعملا نمو

 يف (ديلفتاش)» لاق ( ىغلا نم دكرلا نت دك نيدلا يف ةاركارالا ؟ هروس يف لجو زغ

 بوعشلا نم مهريغو كرا برعلا نا وأ ١١” هحفص يجي راتلا حفصتلا ىلا هباتك

 00009527 1 تعالت نارقلا لها يف نوزبروالا هلعفام قرششلا يف اولعف هيمالسالا
 لوقي - نيالا امقوقملا نه مهل نوكي نا مهل و خيو كلذ ىبأي مهنيد نا ديغ

 ةيحبسملا نم برغلا كوام عينص ر 0 لماتو انه فق ٠ هوعدلا هذه بحاص

 ةحح مظعا وه ( ليلراكاموت)) هلاق امو : رصنتملا لضافلا لاق ٠ ىجعتو نيملسملاب

 (ص) ادمحم ناب لوقلا رثك املاط هنا وهو : هركذ نع يل ةحودنم ال كاذلو ةغلاب

 ام نيد نالطب وا قدص ىلع اناهرب لوَقلا اذه اناعج اذا ائناف فيسااب هئيد رشن دق

 مواقي نا هل ىلاف افيس كانه نا اتبضرف ولف هيقيقح طالغا يف انءقو اننا ائسفنا دجن

 نكعهده لاحلاو لهف دحاو صخحشل ءدد ءداد رصحد تدع رعا لكو هّمح أف ومس

 : نالاةيقطاو ةقنس ةيسوح هرمأ اورثاي نا ىلع عمجا ملاعلا راجي نا صخشلا كاذ

 قفراعلا نيد نا:ىزن ال اما ىلع ةيشئحا رد نم هل ام رادقع هراثتنا نوكن رمالا

 ( 000 0001217 ( نراكسا)) نال راش رصت دقف فيس هل راض انيخ فنلا رقتحا
 ك0 يار دتفل نع يما ءيشلا عداو فيسلاب ءانتعالا ليلَق يتناو فيسلاب لب

 رعامالا ليزي و هقحتس | ع الا رهاغتس ال ةناذف مصاخيو هو ظعد ةعداو

 وءتنالو رمش اراخا يذلا وه هناف ةزرانملا 00 مكح مظعا قدصلاو ةثود

 ناو هطخلا هذه يف هانمدق ام ركذت3 كلعا هوعدلا يحاص لوقي * ٠ هاوس

 ا ا را ردك لع ورضا ثيح ارارطضا فيلسلا ىلا رطضا امنا (ص) اين
 موسو مهكرتو مهنع وةعلاوحامسلاب ىلوا وه ناك دقاو ٠ ارابكستساو ادانع هرهابلا

 ةلقرعو ٠ هقيرط يف ةرثع رجح نوفقي اوناك نككلو ٠ ملام ةبقاع ءوسو ع مهعابط

 يف نودهجيو  اهوااثي نا ةدأعسلا لول نيدعتسملا هللا دامع نوكرتي الف ٠ هلسس يف
 5 هس ٠ . 3 وما 7[ ل 5

 5 معمر ممتاوانم نم ةحودلم الو در نكي ملف ا_هرقدع نا هتاياو هللا تاك

 .ضقن نم الا لاقي ناكام هيلع هللا تاواص وه كلذلو ٠ مهسجر نم ضرالا ريبطتو

 عيباتكلا ممالا ككل ناك اذهلو 6 هدصق ديحوتلا ةماك را يي محاز وا 6 هدبع

 1907 ا ويعبر حم



 ؟ 57  هلاو هيلع هللا" كاراض دحيم هريس نيوم واقسلا ى كرألا هش

 نييباتكلاو نا ولا هل الا ةدامع ىلا هتوعدو هضرغ ىصقأ نال هرااسأم مب ااسيو

 لتقالو مهم براحام كلذلو مىتبراغ ن :,ءهأ زحاح اذه يفو هيلا ة ةمسنو هلم 2

 + هتملك ءالعاو قطا ىلع اصرح كلذ لك هيلع نيك رشا فلاحو هدمع ضقن نم لإ

 هقيقحلا لروح ماح رصمتملا تبتاكلا كاذف 0 وح را يف هغل ايلا حجما ىلع اليوعتو

 ةحودنم الو. هاوسةنعينغياليذلا عضوللا هناوفيسلا عضوم بيصي ناكشواو 00 ٠

 نيدلا يف هاركألا نم وه سلو ع لاجرناديم لكك و «لاةم ماقم لك و٠ هريغب هنع

 يف يلاتسو ع هدصق نع يدترما زفحيو ع« هفالخ ىلع هركي نم عفدل لب « ءيشب

 # قيفوتلا هللابو رظتناف هيف لاقي نا يغشي ب امو انه ثحببلا ةفسافيلاتلا ءر

 وهو قافن الو ءاير هب سبا ىعللاو ءوزهلا نع هزنم مالسالا نا باتراال يفاو 1

 تافصلاهذه هدقتملا هتريصس (ليلراكاموت) ظحالدقلو « هل قدتعم لكل ةايح كال
  .يعديأل هسقنل برذهم يحطباهئاف تماثل و هتان
 12 هبوت عقري 00 ليد ١ هنا ىلع هي هماع ءايريكلا ربادالو ةق نسل أ

 ارهاظ نوملعي نك ال ءايشالا قياقح ملعي مهزانم سانلا لزني ضيارفلا نم مهيلع
 هيرثدلاىوقلا ناش نم ريصقتلا ناو ىلات ضن تالكلا 2 27 اضدلا ةايطا نم

 هحرحص حام تاذ قح ةئايد يذل هيمالسالا ةنايدلانا لو ؟ا راصتخالابو لاق نا ىلا

 ةدر هل مالسالا نيد ىدص نا 1 هللا * يرخاا جرت < را يعد ةمحور

 -- 6 مورأا ةرصايقو مجعلا هيك هلاوحا رياسي ق الا لوقي اهظاتو ادع

 تدل لاوايالا) نيبامف هنوردند ةزعء ١ ىلوأن 7 المل وذخنييالم هل يغصي بواقلايف

 ىهتنأ لح امنيا حيابقلاو ثياشلا ليزم وهو
 اذهويزيلكتالا انتطو ءائيا هيلا وعدايذلا ءاخالاوه اذه (ملو هللا دمع) مزتحملا لاق

 مهءارو هيئيدلا تايصعلا كمن مولم ايجار هوقئتعمأ مهيلع هض رعذ يذلا ناعالا وه

 قتولا ناعالا ةورغت الا ا ىكسمستدا كط ناو 16 اهوثرويتلا يهو اي 5 م

 لكذا ٠ميقتسلا عبطلاو ٠ ميلسلا قوذلا هلبةيال ام لك اوعديو ٠ اف ماصقنا ا!

 قاب 7 مدعو سرأا دوحو ةرور د تجي ناكمالا تح لخدي الوكردت 1 1

 00 اول الغلا ةيفاعو ٠ ادج ةقيقد جيت كاان يقيقحلا ْن اعالا ُْ هنقاوع ي م 0

 كد نات همهم ا ةينيدلا رومالا نم ههنك ةفرعم 0 فريش اف د. مظع رطخ ىه

 مكتتل+ يذلاره) كابر هلل ميلستلاةقيقحن اسنالا مآعيو نايدىلجاب اهنع انثي ءالسالا



 نايدالا و تادائقتعالا 0 نأ نيب علا ضعب ص 0 114

 تغابامه«تغابواو كردت ال يتلا رارسالا ةذاكو دياوعلا ةفاككاهتْأف ٠ (نوعج 0 0

 اا ذلا نغ لضخ وا موقت د نحا يف هللا نم لا تانألا كلو نإ نما ريخ

 معنلرقا ٠ مه مشا سايلا سخيشتوتاداةتعالا ونايدالا ه2 للا لباق لاق امراو

 ةقيق اوكردا اونوكت نا لاصملا نفث ءيشب تسل تاداقتعالا نا نول وي نيذلا نا

 (سرجور سنرك رهو لالا يضتقأ قباطموه اب رصعلا اذه ءايطخدحا لاق 5 محلوق
 اراد رادلا هذه ءارو نا دقتعي هنا عم هيدا نيةريغ ءرأا نيد نوكتي دالبلا يا يف

 هناعا ىلع نافقوتم هثوا_ةّدو هتداعسو ٠ ةازاجااو ةافاكسلا نوكلت اهيو ىرخا .

 يتلا ةصرفلا ماغي مل هنال هيلع نارسخلاو لابولا هب مب هّنايح عاضا ءرما لهجا امو

 سلا ناءالاف حاجنلا مآس يف قرت هناف ةماهشىوقاو اكاردا هئم مظعا وهنم اهمنتغا

 انا لب ايثدلا ةايملا هذه يف هداسف هب رهظيك هتلدا ءارقتسا ةثكحمي اياع وا ةعانص وه
 رباقثم يا اوملظ نيذّلا ملعيسو إل رادلا كلت يف هيلع بترتي امو هجياتن رهظت
 نا ناسنا لك ىلع بجي هناوغو اركتبم امالك ( يلسدوم) ميكتملا لاق # نوبلقني

 هساك برش تلا هاتا اذا ىتح مللاصلا لاعالا يف 0 لا ىلا هنق ان

 ىهتنا هراهنءانع نمحات ريل مونل اب 3 رءا لغطك ن وكرمف صالخ اردهنلا ىلعالكتت ملجو ريغ

 مه نيدلا رذنا يلا 72 الو ١ ةردقو هللا ءاضتل ميييلستي نيملسملا ناس ادهو

 اوريصد نا مويلع بحجر هنا اه وقندعا لق مه نيدلاو هيمالسال قاع تضيق ىلع ٠ 3 5 *© ره 5 5 3 ا «41 جوه ىا| ه

 : ةعضاوم ع ميد 1 * مه هنوفر #لام 6 مييدناعم راها ناهتمالاو ىذالا ىلع

 0 تاروحلا ةروس يف ٠ ءاج اهف مهواص) دمع ن مز يف مالسالا ءدب ناك اذكه هناف

 لب م كيمالسا ىلع ا ةارسلسا نا كيلع نوذع) ىلاغت هلوق يم وساع |

 5. 0 كه 0 لوقي ) نيقداص متتك نا تا 8 ذل عاده نأ م نع هللا

 م1155 هع نوثملا ة ةيعمج ةعبطع هعوبطملا هل كر ان نم هلقن 0 خا اذه

 نع ناس الا ةمهج ن0 نامل !تبيلاساب كقراعلا بيلا يعملالا بسحا ايو

 هأومب لقمع ناب قللخ وه نك 0 ل نادكلا

 00 !او هلعف ند هفرعأو 4وسدح اق نعت رللا نفت قد اف

 د كلا كلت نم هلق ءدّمت ام ىلا رظن اذا فراعلا اذه لثم نا

 '000 ل رح اهلا ف بالري هيسحا ال هديدشلا ةحهالاو هفيرشأا تامغنلاو



 م نيديردلا تاك رنا ىلع انل ةمنك

 سجا وهلاةداراو 'ىوهلا دا دا > ىلعو “ 0 كا باق هلا ع فوت

 صض رغةفصب الو “ عنصت ةدوص نعال “ عقاوأ ا رسل سال سفن عفادبو

 نافرع يذ ةمغنو . نيد يذ ةحمل ةلا#ع ال ةحهللا كلا ناف “ 002 وا

 ابادح ةققألا ىلع عدي مل 2 هماس 0 ا .نيقيو

 نعةدرح هسل لذا لع ةيزاع اسد عصاو اهب ءاخ .ماهوالا بجح نم

 هسدجتو 1 اذه ©« مضل سمش ةرثكوا ؛ قر هه 5

 »+ هن ةنيقحلا ا لع ريارسلا تانونكمو < تاملكلا 000

 هيلا تاماإ كالعاه دعما < هيرتلا صوصتلاكلتكللا 0
 ' كتيسم اهيدن وا“ كتّكحلاهب عطتن سد كيحاساولا كير

 <كتيبواننيب ةموصخلا ةمطاقو “' كيلعو انلع ةموكللا لص يس
 أم ىلا رظنر الو < لالا تا ع نمم كمم نوكن نادي

 "نا «كانأبنا دقو فك و“ كانه انسل كب رو ال“ الك <لاق نم ىلا لبلِق

 - ةلاردص سلوا نا 0 نح اننا الا رضا 0

 طسقلاب مل ليكن نا انيبحا نيماسملاو مالسالا ىلع نييرغلا لماحت ضعب
 ا؟ انف < اهدودحو اهفارطا ىلع ةنامالاب ذخانو < نزولا يف مهسخبن الو

 < هل دهشو هنع نعاط نم مهف “ هيلع ددشّتو مالسالا يف نمط 0 2
 ىري نأ« اءانكو !ءاو “ هذحاوب ةدحاو “كلي وذغ نر

 عجل اهيلا ىتلا < هياغلاو ةودقلاو “ هءابملاو ةباثملا يه نييرغلا لوقا نا
 0 ١ 6 اشلاو ريس رمالاف الاو<كاذفهانمر امبالا لو دا

 هللا اش نا هيلاتلا ءازجالا يف هقحال كييلع فدارتتسو ًةقباس كل تفتاكت دق

 ضيختسا 3 هده قرعد ,« ياراصق نا 9 تالا نم 3 هغأ اعلا 0

 ا صتساو 8 مهراكفا رضحتساو . مهراظنا تفاتساونإ_لسأا يلاوخا ممه



 نملبجلال مالسالا ةوعد 8 0

 : مهرصاواو مهخائساو ٠ مهرصانعو مهبعش عيمجل ٠ مهبازع ناريذو ٠ مهتديغ عفادم
 ٠ مهلم هّئيعبو "يبرق هتئءرصو مه هتوعد مييلع ار ميلا مالسالا ةفطاعد أغا ر

 اوعرذتيو ٠ اودعتي الو اوموقيو٠ اودهتحيو اودجي نا ٠ هلياسو لكي السوتم

 03  لداسولاو عيارذلاو ٠ لماوعلاو بايسالا لكب هناحبس هللا ىلع داّتعالا دعب

 ناب آلا كلذ مهل ىنستي الو ٠ لوألا مهمام ىلا دوعلاو ٠ لولا مهد ةداعا

 ملعلاةورذ ىلا لهملا ةدهو نم اوضهنيو ٠ ل.علا طاشن ىلا لسكلا ردخ نماوه.دني

 ىلع يلافتلا نود سفنااوسفنلا اواذبيو ٠ ىلطلا براغو فراملا ةوهص اوطتميو

 "00005 00 نيدبا الكي نوكي ام دشا هوامحبو ٠ نيدلا اذه ىرعب كستلا
 ٠ تاداعسلا عامجو تاريخلا عيباتيو ٠ تاكربلا نداعم هيف ناف ٠ نيعلاو سأرلا ىلعو

 الو. .ةعاوق تماق ام هناد الا ديحوتلاوةدحولا نيد ع ديعسلا نيدلا وهل هناو الإ

 تقرشا الو ٠ هعام همايلوا ل تاكربلابتاطهالو ٠ هعاعد ىرثلا قورع ىلا تخسر

 قافآلا يف طسنا الو ٠ هراهيقاو هسومش طيسلا ىلعتغزب الو ٠ هراونا ملاعلا يف
 ىيدلا ءاخالاو ةدحولا ىرع ماكحتساب الا ٠ هعاب ةرومعملا يف دتما الو ٠ هعاعش

 000000 0 تيكر اناقلا تاجلع نم هحبست امال.” يقيقلا مييحصلا داتالاو
 ٠ ةينيذخ آلاوديف نيلخادلا ىلعمالسالا اهّنص ةكرب لوا امه . ءاخالاو داحتالا كاذ
 مهريغرجرزكلاو سدالا نم مهتيلهاجو برعلا ل نيب هدومدلا ةاروُثلا تناك دَقف

 مالسالا ءاح امو 3 ءامدلا هقارا نم ءايملاو لجلاب برعلا ةريزح ةحو تعمص لق

 اوركذاو !وقر فت الو اعيمجت هللا لبجب اوُبِصتعا و# ىلاعت هلوق ةيرك تءاج ىتح
 منك و انا وخإ هتمعاب متحبصاف ' مكبولق نيب فّلأف ءادعأ متثك ذإ مكيلع هللا ةمعن
 7 نودتهت مككلع هتايآ مك هللا تاب كل ذك اهنم مدقناف اللا نم ةردح اقَس ىلع

 ادحاو 0 هس دكا 2 هده نم ترب كر 0 تمضقتسا 4 7 ال ِس

 5 عافدلا بوجويف ةراظن لول 1 7 ادهو ٠ هيلع اللا كك 0 ةيأا الا

 ناتبملا وكف الاو 1 هديع ركذ نءيهنلا دردشلو هتنيغةهءرحو هضرعو هلأ امو ماسملا مد

 باب نمالا رراعاو مرعلا تككيرا وأ ىتح سائلا نييهرتسكتهوهتناهاوهفذقو هيلع

 '0ا ار ريغ دنع ذ رك كود م طبول نإ نع ةيهت و تورعا ان هما

 ةمرحو هميلعتو هذان تراو هئحنمد توحو باب نم اللا هفالخ نع همهن و فورعم اب

: 

١ 



 ةعد رس هدا ةعب رملا هده فتكتم 3 - ةةئابصو هظفح 8 و>وو هتنايخو هّشغ

 دشابتتعو تيدنا جو هدجوااو ءاخالا كتاماوع اصدر ىنهلك اظهر د ك1

 مهيدابتو ناوخالا ةرايزو زياسملا عييشتو ىضرلا ةدايع ىلا بيغتتلاو بدنلا
 بوجوو هيحتلاو مال_سلا ء ءاقفاو ةفلاشلاو مميركتو ( هيدهلا مساب ى - ال )

 ماعلا ناو ٠ هرصح نع ما آلا قضي ام كلذ زيغ ىلا ابئم نسح اناا ةروا اقدر

 ءايثغالا لاوما يف تضرف نا نود كلذ لكسب ىتح فتكت ل مث مث ٠ هرما ليصافتب

 ءارفس ةممسلا ىلع مههعامسا هب الم اع ىنثلا بايرا ىلع نوه نا دعي - ءارقفلل اقوةح

 اهءاعنمو ضرالا ثراو وهو هللا نمو هلل هلك لالا نان - ةيهذو هرما ةل+و همحو

 مث ةنعاضم افاعضا هفعاضي هناو ٠ هدادع نم ءاشي نأ قزرلا طسي يذلا وه هناو

 . اذن م)هدامع ىلع اجرتسمهقلخ نم اضرتقم ةسقن 1 قح تاجيدلا عيفد وهو لزانت
 5 تاح لاق ُُ ا 1 00 هأ هفع اضيق ع انهمرتا هلا" ضرق ' يذلا

 امارس لك ير رانس عسا ا ةنأرت رقح لا 5 هللا ليثسو مشا وما نوةفي ندا لثم و

 0 ءافللاو ةوسقلا ل كلذ يف ام عم # ءاشينل. فعراضي هللاو هّح

 ةوخالا فطاوع كر رو .. داحتالا"ظناور نقع ىلا اًرادنا كلذ لك . 0-7

 اديكأت كلذ داز م ٠ اهيوقو اهفيعض ٠ اهّينغو اهديتف همالا 0 دارفا عيمج نيب
 ْي نيررواجتتملا عاّمجا ة ةئس نم ةعرر اا دده هةحوا 0 هتيدن اع |ذ518 ه5

 رياسو * عوبسا لك يف ةفاك دلبلا لها مث ٠ تارم ع ا لك هدحاو ةءامم

 متاتودا رفالا فراعتث نا ةياغل كلذ 3 - ماع لك ىقاعتلاو فالت+الا ىلع همالا

 حاورالاو تواقلا ىلا بدر ءاسعادح 2 : حامشالاو ماسجالا دح وتو * فوعشلا

 يتلا قوةملاو ضيارفلا كلت نم هائمدق ايف ٠ رظنلا دعاو رصبلا عجراف الك“

 ةليذد يف نوطقاسلا لهجي يتلا ٠ ءارثلاوىنغلا لها لاوما يف ءارتفلل مالسالا اهضرف

 ع هعارجو ادرف ١اهومثو اهتورثو ٠ اهولعو ممالا 0 اهريثاتذوفن ٠ نع

 فيرالااهدق رب ةيقارلا + هلا هده ىلا رظنت ا ايضرعو ايرهوج ع ًاندامو ابدا

 ثيح٠ ةيلاملا ضورفلا كات عضووت ايارطا كلتل تهششا فيك ع ثيدحلا ا دّمو

 اريثكو تاناتسراوبلاو تايفشتسملاءىشنت تذخاف ٠ هلثمعيرشت نع اهتعيرش ترصق

 ع اهسرادم ةعسوتل اضعب وا الك اهدباررا صضخلاو ٠ تاتردلا» تالا

 4 اهدال 5 قرر اهذ انك ةرامعو 55 اهفراع.مو اهئايدا رد . ايي اهرتاكمو



 مالسالا تا زدعم قدح ظ اداب

 اهليحالا 0 ايكو ةا>و اهئيد ةاعد صوصخل اهتاك رس حابرا نم الياط صصخت 3

 ضعب اذصه 5 هرومعملا ىصاقاو نيضرالا فار كا لا نالكولاو نير ىدبا ىلع

 مهود تاذ لا رظنلا تفطع وأ ا . مهنايدال مهتم ءا 9

 000000 كاذ ىف ةضفلاو ىقثلا نم نييالللو هرطنقلا ريطانتلا نم هلاذت امو
 تهدلاوسعشلا يمعاسم

 هريطاو ةشهدلا فقوم رهلاتافقواو ءاصحالا

 0001 001 . هتانا 5 ىراكو ٠ هتا زعم ىدعا نف (هللا ةسرحابو) مالسالا اا

 ْنَع بذيو . هثاذب هاذ نع ىمانو ٠ هلق ةيسفل 5 وعدي - نبل والا هياهأ

 نك ا 0 هحاضواد نايدالاو يهاذملا تايلظ 2 راسو 6 هرج هضرعر

 خم ملس 00 تم ارو لد 6 اثء ءأ انغا ف (مويلا هلها اك معز ل نيو)

 سلا مه هيف م الو 6 هلع اناا ءاوسإ ل ال 6 هل الو هيأع اي أو انك نركتف

 لقا تاتع 1 توضع نيد 2 هاياحس ليمحو ٠ ا رك حيا مهوشنف 5 ةكم

 وعدد وا مالسالا نع يما - هيمال سا ةييمح يذ ضوهن روح هردتلا ىلع قي ول

 فاخيال ٠ معذ ٠ هيلا نيمتاملاو هنم نيبرقألا سفن ءهسفن ىلع هفاخي ام فوخاف هيلا

 0 ا ل ا رع الو اح امال
 نيلسلا اتناوخا ةحيصند وهاد هذه ا نه دصقلاىصقاو ضرغلا ةياغ ناو اللا

 ىلا مويلا ةجاملا دشا يف مالسالاو ( ص) هب عداصلا هنع أيناام ىلع ٠ ءدب اك ابيرغ

 بزدتتلاو ٠ همالا رصانع تاتش عمجو هملكلا داحما نم - سمالاب ةيلا اجاتحح ناكام

 لمعلا ةوطسو ملعلا ةوقب دضاعتلاو نواعتلاو ٠ هسدقلا ديحوتلا ةملك ةعماجم فاأتلاو

 قاع 8 ٠ هرصن نم ةرصن ند يذلا هلل ةرصن 0 رو 0-2 مهلا علو

 نم ال عرصنتسا) مكحءادقا تّيثيو رصني هللا اورصتت نإ ٠ رح دعا

 وهر ضرألا را ا هيي هلو 00 (لق نم ال مكضرقتساو لذ

 (ميركلا ين :لا وهو ضرالاو تاومسلا نيازخ هلو ا . ميكملا زيزعلا

 ٠ مكيلع اهيصو»٠ مكاا هللا اهقاس يتلا ةداعسلا نم مكظوظحيف هللا دابعاي هللا هللاف -

 ع مكيلا كابل ٠ مكيلع انانجو ة>رو مكب ةئم ةفار مككيديا نيب اًديلعحو

 نياغض عققو ٠ فا أتلاو فطاءتلاو ٠ هرثاكملاو ةفئاكحلاو ٠ هرباثملاو ربصلاب مكياعف
 نيتداعسلا ةعما>و نيتداهشلا لها متناف ٠ هيض رعلا تافالتخالا نع رظنلا ضغ 0 هيمصعلا



 0 نييحسملاو نيملسملا ةوعد

 ماهفا حيارق 0 مكتينا وةك نيناوق الو ٠ مككيدك نيد ضرالا يف مويلا سيلو

 تهذدنو اراثشف ١ مكتيلع مكترقو ٠ مكيف مكتزيغ نكت الف «مكسحيا رثك

 مكلم ودع نرتكشتو ؟اوق يمتد ”رك 5 مصقنيو 0 مصقتت لد“ م

 )ىتْش مهبوافو أهيمج مويس ) هناحمس لا كا 1 تودوعتو 6 انف كد داضعأ ف نود 1 ا

 اهثمو 0 مكتايح امد يلا ١ هنحملا طداورو 0 هدوم فاطاوع لل نونوكدتا م عجوحا 7

 نيمحارلا محراوهو لمع لك ةياغو لما لك ىصقا وب ٠ مك ويل هلا مكتداعس عساني

 ىرع ظنا ورب اتبواق هللا طير . نيملسألا" ىلا رخال كياوعد: ضعت تاثر نق ت0

 ةنعاب فلست نأ اني قءل اخف ٠ ديدسللاو ةباصالا | انهلاعمإ انيشاز ديحوئلاو ةرهراا

 ثثيح قحلا ةماكو ىدهملا ىلع مهاياو هللا اثءمح٠ ٠ لا حرسأ ا ا: دالمو ةوعد لأ انمالقا

 : ىودس انتيغيو ان دصق ىصقا سل نادح دييشلاوه هئاس 2 هللاذ ٠ ثتدحو انهار

 ىلا لإ انوءةادم"ن 1 كل ه0 وا ةيدّدحأ 4ءلرحع الو 0 اندنع سلو كاذ

 ليكو لوقنام م ىلع هللار نادحوااو 00 دلا هيأا ان ةاسو ناهر ,لاانداق.

 : مهل نواداق نحف . كذملا اناوعد قف قانا 6 قرياشتلا لها ىلا ثدحو

 ْ 7 0 8 ١

 0 يوذاي “ هداقولاحيارقلا بايداو  هداقتلا ةفدايصلا اهيا
 ْ هرغلاو مولعلا يف حاضوالاو ' 0 رحل لوساتا هابر أ ءارالاو

 ها متنا 1 فراعملاو مو امااةرهمو “ فرايصلاو 20 !| اهيا

 دوو دياهتأ || ةعير يعلاخ 0 قداوبسلات اس اسحالاو بيصملا رظن :!ا

 نع نئيدعمتماو “ تاعيملاو ءابالا عابتاب نيد أتلا نع نيبأتملاو « دومحلأا

 * ةاذاملاو قحدلا ةاوانمو ؟ تاداعلا م دق لع فوقولأا

 فيلا نيدلا اذه - نوكمءن فك و؟ نوفرصت نا 000
 قآل امالعاو < هحضاو نئسلاو « هياقمالعالا هذه < فيرشلامهذملا اذه
 "ىبرعلا نيدلا اذه 1 هيدحالا و ديحوتلا اذه “؛ هيدمحللاةمدرشلا هده “ هجيال

 هذه“ هيندملاو نيدلا اذه“ ةحالا سماوالا هذه “ يننأاو نارقلا اذه

 يرشبلا عونلا بيذهتل تءاج يلا < هيلقعلا سسالاو هرألا نيناوقلا

 جر م. (مالسالاو نيدلا)



 تالالدلاو جيجا نم را ودير اذ ضم 56

 اقترالاو < هتداعس بابسا عيمج ىلع ةلالدلاؤ“ همللاص 00- و

 ةهباشم ند 4 حارخاو 4 كاردالا و ملعلا جى خلا لهجلا ص.عح ن 1

 كدا مالا ةيباشم لا تاراسلا
 مكنت انهمو ٠ نيلسرماو ءايبنالا متاغو 3 نيأ اءللا هكر هياع هللا مالس ناك انه نمو

 نارمعلاو ةرارضاا يف مهلع سان . نييبرتلان * مه هثيدحلا ةئشا انلاو ديدخلا ثدمتلا نها

 نوريتعأا ملعيأ 6 هتائيدو هنا سيتا صضعبو هثاد نم ةرآ ل هايف : يملا زياظ

 ماظتنالاو يترلا بجوي هرطفلل ةقفاوملا لقعلل ةقباطللا ةعيا كالا نأ نورستلاو

 داسفو طاطحمالا ىعدتسي اميف نواهتلاو اهبل اسرتسالا وهب نمءوب ال نمي ناكناو

 مجارتناف  افازجلوقلا اذه نيسحت الو هيف نقومو هل قدصم نم ناك ولو ملت
 ااا انا لاقاوا ةقلابملا نم سل موقلا دتع مويلا, هريسافتو ميركلا نارقلا اذه

 000 لق هللا ةمآلا نا ىرت لهايف هلك ادق دعبو ريغكتي نيملسملا دنع ان

 ليجستو ليبسلاةءاراوجبنلا حاضياو مسجل اةماقا يفابعنةي يذلا اف اذا الك -كلذب
 يديا ىلع هللا نم اباتك اهيلع لزانوا تاوامسلا باوبا ال ميتفن.نا ام ديرتا ليلدلا .

 نماباتكمهيلع لزات نا باتككلا لها كلائس)7تاركلاو ىكاوكتاهذه ضعب ناّكَس

 (ةقعاصلا 1 ةرح هللا انرا | واقف كلذ نم 9 ىريرم "وااس كقف ل

 ْ نبا تابيهو ث تأ مه 5 الكو الك ممن 1 الثا 7 تع ءاج ىقلاتا زديعملاب 7 ْ انوا

 هدما> ا هد.ماح ل و هريطف د هل ف ودعم لوقنا تناك ثدح ناك ك اذ

 هذي لوقعلاو مدعدو هلق امو مويلا أما هعيبطلا ساماون ىراع نع جراخ هداعال قرا

 قوس درعلا ىلع ةحح الو ةردعم الق هرادالاو ةفيبلا نم ىري اعراكفالاو ةراتشالا

 هقفا وأا لقعلل هقداطملا ةتاع وااو تاعوردلا نم هملع كلوتسا امو هئاردلا هده نسفن

 دهجاو هركفلا لعا ْنا ديعلاف 5 ناكرا نم ريثكو افوصا ساشا ْ هراطفلل

 ةيمطا رازوا رارزا ضقت هيضصعلا ءادر عاخ لعر أيس الو هل امال قطا تاضصا لقعتلا

 ْنَع هدرو هل. مس كصق نع ءرألا كح ْى ديحولا لسيسلا مه رثكأالا ُْف نيتالا ةيلها_لا

 ناو ٠ زاف ةرككفلا دعي فرتعا نا مث هت رطف يضتقمو هتنطف حابصموهلّمع م عافتنالا

 هللا هللاف باقعلا قحتساو هايأ رس تقفحاو هنوهر تدلع دقق رظنلا نع ضرعا وا لحد
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 ماو مهعم دوهيلا كا انعم ىراصتلا لاح نكي اي

 5 خكمهتأ الو همصولا هدهد مك زبنا الل يلا 15 هدامع 51 0 الوحيسملاةماو هللا داع أ

 ين وظح 3 الو . اهذوحد كاردا٠ نعت رمد مكلا وقع نا ل وةاالو هةءهتلا ءملهد

 ََْن ءمتلمغ مكتنا 2 الو اهتهادبو ايكرطا ل اهضمذح ريسأ عسل م ملعلا نم

 دِّمحم ةوبن ةحص نا الو مكيلادودرم مكحاثم قواخم وههيلعدللا مالس حيسملا نوك

 ةراكملا عورطفا هرهأيلا تارزدمملا كار لك عم مكيلعتيفخ لق هيلع هللا 5 واص

 ةيدمرسلا ةايلاو ةيدبألا ةداعسلا مكتتوفت ال هللا دابع اي هللا هللاف « لوتعلا يف
 نوبي ال الا هللا دامعاي هللا هللا دلحأا رورسلاو دم هولا دحلاو جادلا ميعنلاو

 راكتا يف ةهيدملاةمداصمو دائعلا ىلع مهرارصا 2 مكعم دوهيلا كاع ك6 مل

 ةميئشلا لاوقالا كلت هيف مهوقو هيلععي:شتلاو هل بيذكتلاب مهتتهابمو ىسيع ةوبن

 ””هدجع تنلعا فك مالسالا ةعيرع ا دقو هعرظفلا لاعفالا كاتب هيلع رساجتلاو

 هازئاو ءايثلا نم هقح يركلا اياك هالحا فيكو همارتحاو هدمرح بجاوب تماقو

 (ص )دمحم يف اواوّقت نا مركتلاو ةءورملا ىلأتوءامسلا ىلا ةعفرلاو ةمظعلانم هنازنم

 ةويثلامعزو هلاسرلا ىوعد يف هللا ذاعمهللا بع بذكتلا نم هل يعدي الو هب قيلي ال ام

 وهو هموق دلع هردق ةلالجو هتنامأو هقدص نم متفرع ا اع كلك 2 8 ُْ ناك دقو

 هيلع كلا تار 02 هرصع يف هيف لبق ام هيف ام نود يذلا

 ءاسنلا دلت ل كننم لمجاو ينبع طقرت مل كنم ندحأف

 ناس أ 0 كلا تسع, نماك رد

 دنع ءوست نا ظهابلا فسالا مظعا نم نا بهاذملا ةمرحو نايدالا فرشو اماو
 نردتحر مهتلثما نودخات ءاوسإ ءاوس مواثم نوحصت 2 مهلاوحاو دومبلا ماحس

 للا هلل دج منع مكموي الو دا 6 مهامو هذقلاب ةدقلا ودح مهتاك ب

 ضعب تالاسقم باوصلا بوص نع ءممكب نابعو 0 نع مكتعدخيال الا هللا دابعاي
 ف نوئعطب مهو ها ازاتف ابئيدحتملا «ي فل امم م امو هيذارصنلا ىلا نيستا

 .ةعب رس 5 ا مهر مم م. امنوعفديو 00 ُْي ميلجرأب تواكريو اه 0

 نمةعب رس لك ىلا لد ىراصنلا ة ةعد رس لا كلالملا ةدحويهح ودل نءاطع امعراسو مالسالا

 هل يوب ءارزهتسا ام نوءوزمماسلو دمحم تارزدعع تورس مهدت ةيهلالا عيارشلا

 اعيمجوللا مالسمهيلع ىسومو ميهاربا ا يعود تدم م ءاممنالا مي تارزدعع ةيرخسلا



 ( تناتستربلا عم ةماك) م

 موق مهنا الا مولا كنتاوا ُْ لالا ةقيفح امو هدأت ةمداشأاو هدحاو ةهلا ذا

 01 واشف ميكا عئاصلا لصال نيركدلا هيرششأاو هيعيمطلاو هدحالملا وةقدانزأا

 لها عيمج قيد انا مى 7 مزاب ا هنا اهلك هيف لا يماوبلا ةزعو نايدالا فرسو أماو

 ةيفلثو ءدح الملا هقدانزلا .الءوه راد عطق ُْف هدحاو ادب اونوكيو ب|هاذماو نايدالا

 نا ىلع لمعت يك لا هلاتقلا | اهبورك تابوركيمو هكلاهملا اهدارفا ميفارج ْنم ضرالا

 نس سلا ت4 ال هللاو اداسف ضرالا يي ىعسنو لاسم )او ثراحا كاهت

 نار اةنرداتستزلا» اهذختي الو مهعدخو مهلاوقاي نويحيسما انءوالمز عدخني الف

 مهن لصحي م ىصقا نأ اف مهتاعد 0 مهلالضاو ناولسأ ا“ ءاوغ ل

 ل ل لدتلاو قطا د ميقتسملا طارص رصلا# نع ساثا اوديجتينا ءانعلا كلذ نم

 "1 ُْى لرخدل و مالسالا ن ءحورخلا 7 اود اطالاو ةقدنزلا هلمد اسفلاو روحا

 يلا لا هليا وطو مالسالا لياضف ىدحا ن مادهو ع ادبا| ْن 1 0 ا ' امم كاذف

 ا كموي ىلإ مالسالا رون راشتنا لوا نم 3 هراغ ن 5 ء اهب ةاتماو صخخا

 0 0 امو امنارصن وا 00 راصو هكع 2 لق 00 ُْف امي رع ادحا

 ا ُْ 3 ءوم دارقال هعض و شس ن6 ا لص صضاقأ كح نإ أ تح - مهتم مالسالل

 0 هانا اذه اف اذا ارفاو اردق مهنم ى صحاو اخذ امل ءوم ءاحا هطخلا

 اوُدوُش دق هينيدلا مهلاعا رثكأ يف امس الو ( تناتستربلا ١ نا معذ ديزم هيلع سيل اب

 ك0 حتفلاب أ د نا هللا ىسعف 00 مهتلم ىح نايدالا ةطاق اق اوئهواو نأ اهذالا

 قيلا هناف 0 طلا مكلت نم اوساميو تارضملاو رورشلا هذه نع را هلك نم

 كد دا عيمجل ثلذد دقو مهللا مه رانا را 0 وامل مهدجأ ىقباو مهماقع

 ناتدراو تلواح وا كقيفوتو كنوعب يفاو مهللا ٍقوعد لكلا ىلا تنآبو يتحيصن

 مالسالا نيد فرش يف كلذ لك هلاثما نم تآملا لب تارشعلا ءزجلا اذه ىلا فيضا

 ار بقلاو ةكرلاو ةخ رلاو ل ةساللا ا رولا فار نمو كاكاو ةرعو

 تيضمو تيرجل هراضأاو ندا .ةحو نارمعلا لوصال هتيعماحو ٠ نيد لكك

 الو مهللاكلضف نمتفقوالو يماياو يره ةباحسال يماوعاو ير ةباحس كاذ ىلع

 هرورضأاو لعل هبد مشي في رش ثيدح (ريثككلا هءفنيإ لياقلاب عفتني نم) نككل و تعطقنأ
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 ١+" داما دادس كبه[ تجلالإةوونبو



 يس ٠0

 نوجه ءروط

 كر اذ يم 5 كذاع نيبكبلا يناوع 259 كيال يحياصن هذهو مهللا 1

 ةريغ ٠ يتبنو يدصق ةحصو ٠ يتيوط صواخ ىلع نيدهاشلا ريخ تناو

 بع لع اهتابجع كنا ةزيرغو.. كناوتمرو كوذعيف,ةيغرو : كيت ١
 يدك ىصقأو ٠ يدبحو يدي المأع ٠ كدامع لكلا ةداعسأاو ةاحتلا

 ىلع امنافتم . كقيالخ لك ملاتو : كددو لها ةدحو ىلع ٠ يدكوو

 م-مللا : كليبس 8 قار مد ةرطق نوه ال اهناو لايجب هل أرداقتم . كد

 اهولياقتواهو در ناو . كفطلو كلاضغ ف اهيلع اوابقأو هذه ىفاوعد اولبق ناذ

 .*”:قاذوب نكح يف“ قاهر و قما 'كيدلف لك لعو ٠ قانعسنتخا كدا

 نينو يضعنا لوما كرو
 نمانع لمآ لك لمآ 'ىصتاا ١ سا ل
 هيلع قحتالو ٠ لماع لمع هيدل عيضيال

 نيدركأالا عئيلاي ا تس
 نيمحارلا محراايو

_- 
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 ةئسروهس نم يلاثلا عيبر لياوا يف هلصا ديوست مث و.

 ىلع هيرجهنيرشعو ةيناثو هئائاثلاو فاالا

 نب لع نبنيسأا دمع -هفل ءومدد

 فشاكر فعج نب ىسوهنباضرلا

 تا_هيم نع ءاطغلا

 ءازغلا ةعررتشلا

 ميح اصصس بسم جا سر 77ج 0 قل للجمس سمس
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 3 تارّثع ةلاقتساو تاطختام حيحتصت 0 :

 اك ايا كلل اتفاسا دقو ٠ هعركلا تايالا صعب ف ووصلا نم 5و أ كلذ نم ةدنن

 ديلتلاو ائيدل ددعلا وهام ىلع . هفيرشلا ثايب الا ررغ نم انفياحص تاهمجهب نيو أم درون

 ١ : عمي دّقف كلذ يك نمد هلحد الام لددحو 5: هعحارم في رط نود ن< ٠ انتاظفاح يف

 لازّلا وا ءاهيف ةكرحوا فرح وا ظفادييغتل اههجو ىلع ةيالا ءيجن الف ائم وبدلا
 000007 ثلا كلت لقسللاو  تاذام انه كردتبن نيكو اهتم ةفئرش ةماك
 ولو) ١؟ رطسا١ ةحفص (اهنم) هللا ءاشنا ء انتاتسحديارو انتايس ةرافك فارتعالا

 000 ل0 1 رايس #1 عن (اكلم ءاثلمحت واول هباويق ( اكلم انلسزا
 ا( 11د ( ترتساو ءاملا قدغو) هظ ةجفض (ءادق'اماو "دهب انمااما 7 هياوص

 هباوص(يهو الا ةيآ نممههيرن ام) ٠١ رطس ه5 ةحفص (توتساو رمالا يضقو ءالا

 ينلانوعبتي ١ © ةحيفص (هللا اوردق ام) ةباوص (هللا اوردقامو)١6 هحفص (يهألا)
 3 .٠ ٠

3 0 2 
 (ةمحرو)اهباوص (نينمءوملا ةحرو) هيف ( يمالا يبثلالوسرلانوعيتي) هباوص ( يمالا 34

 ركذل مهبواقو مهدولجنيلت مث) 14 (ليزنتل هناو) هباوص «نيماعلا بر ليزنت هنا)

 مالكلاوفلءوملا مالك نم وهف هيآلا ل وا يف واولا اما (هللا ركذ ىلا) هباوص (هللا

 اهيفك5 لالهلا ىبعهعيدقت يعبذي معن عجار نم ىلعوجيال اك هفذج مئتايالو هنودد راممب

 ١ هعضوم نعل الهلا ريخات يغني و (ةيدوا تللانسو) هباوص(ةددو تا عبطلا طاغنم

 ا ثا 2 (يدلا كل ذف) 25( نتا لق) هئاوص ( نحلا تعمتحا ول لق ةحفص
 نا دعبيالو ىفخيال ةحص هجو هلميتنلاو عفرا ابفحصلا مسر «علط ا يلعا) 55 (يذلا
 زواجتملاةراشالل هو وا رفص عضو يغبتيناك«برصكو ا نورصبي ال) 64 هءارق هيف

 اال لا اذ ه3 56 (قربو دعرو تايلظ هيف١٠ةباوط ( قربو دعر هيف اهثيب ةئا

 "000037017 8-0 هحفص ٠>ةءارقهف لحلو رعاظ هحاو ءاتللو لكايفحصملا ب

 (ياوث» نسحا) هباوص («ياوثم مركايلبر هنا) ١١4 (نيذلا هللا دعو) هباوص (نيذلا

 هباوص( اًءاف يدتبي نمو)7١١ (نبيديا نعطقو) اهدعبل را (هنربكا هئيأرارلف) اميف

 00 00 ا اهنم لزخلا (انير دنع نملك ناولوقي) ١١١ ةحفص (ىدتها نمو)

 تفاتخاف عبطلا تحت هائححص دقو(نوكتيزنا) هباوص (نوكتي ىلا هناحبس) 5

 (انككسس ليالا لعاجو حابصالا قلاف) ىلاعت هلوق نم +6 ةحفص يف ام اما ٠ خسنلا

 هيمسالا نم ءايسرأم نكلو هملعف ةيئاثلا ةامحلا لع ثاك ناو فحصملا م ناف

 نتن د ضرس ب ل ابين ا يشل



 ؟ فب (ميحصت)

 ةيلعف اهأرق نم ْنا ق0 هاظ وهون لسع ناايعا ركذ امك اهحصاو تااودلا 0 وه

 صعبن مك اهلا وافظعءلا فاقد 23 ىفخيالا كف طعلا حصيل وا نسحبمأ مسالاب 15

 4 ' الا ماجد ت٠ 0 وا م اوان هياع فواطعلا 00 1 ال لف تاي الا

 ةيالا نماسل نيذللاءافلا وا فطءلا فرح لاخ داك ا ذهواهضعبداريادضرغلاقاعتي امف ال

 لع [معتنسأ هلاو يشيفةيالا دييغت نمسل اذهلكواوبقلءتملا مالكلا قايسباهطبرا

 ناتكلا ن4 اياعل ا ةقمطلا 2 3 ال 59 ضي فتسم 0ك و ا عياش فئاأتأا باب را

 يهل هذهك ةايلق تاوزد نا لع . عجاروعسشتف ءاحصفلا ةياعو و ليس رلا بايراو

 اي عصر رع عصب ّك 3 نا لاح سدل يدل 7 نيتناأ هاب مم ىلع مقا

 اي ىسدن# اح انس دال ىو الا ما هينا :ةعيبطلاىرداامو | مهو 6 مع ىس

 ند تس لق نكلو اضيا ريثكلف كلذ أدع مف ةلفعلاو وهسلا عضاوم 5

 م :عضاو 1 صعب ْى ائثدرحوهيلعات5 ا | وعةيبرعلا يلدجو هل لددتم نسل انه لطلغلا

 نا دق (روما ة كم 0 لهع ١ ١ راقد " هحمص أهذمهاوس ف وأألا 2 داكأا ناك ناو

 اوركذدقهيدر ا يلع رثك ١ نا عمفلالاب د,تفقولا رهندتلا ناو هيد درعلا ُْي طاغ اغاذهنا

 رورحأاو عوفرألاك نراك كل ا ةيلع ىف ١ بوصنملا ُْى ْنا فقولا باب 8

 هفرح ام. لاقحاتفاا فرص يف ياكحساا نا ىتح نيوئتلاب فقوااو ٠ فاالاب فقولاو

 نكاوملوا نوكسلا نا هنم رهظي ثيحب فاالا ىلع ف قت نإ زاوإا ىلع كلو:

 راصيال نكلاو هرق تت اده نا لوقاو ٠ فاالاب فقوأا وه عياشلا نأ هريغ 5

 ف 6 هرصع يف نم م حصا وهي درعلا + ايلع ديسوهويضرلا فيرشلا ده رياح راغ هراغ

 8 0 هلا لّخم يورلا 8 اسألا هدب اصقيفرظنا ورغألا ةثاويد كي 1 لح ع هراذ ود رعس

 دبعو قع هاعرت اذه أهب 0 تدنا رناغمو

 ةوادنلا قاورب ني يتلا هتروحرأ كلادك د اهدا مجنلا ب بلطي اهارذو)» لوقيو

 (مدعلا ناك َةودِحْوا كَ (معدلا موقلادسفت ل ذادا ( أذوا يتااهيبرعلا

 هأ اهيفو(مخر نودعيو اند 0 نيسع) (مهقلاو يلا أ>ملا لاا اهو هلوق نمو

 اه ف لون ىف ١ يورأا اذه نم قرد 0 ا

 معو الاخ مكاو اداثد 2 6 و ٠

 مز ؟هنامحأا ذ نع ماقلا ن ة.مضد امل ميش ي ا كل 1 تا ا اهيفو

 يبنتملا ويرتحتلاو ما 2 خيشلاك 1 معلا ةعانم هل ل زا رطلاو ا رلعلا 2 رخو



 قي تالفيشام حيحصُد

 رعشلايف مهيلع هلْضفاال تنك ناو يفال فيرشلا رعش نم دهاوشلاضعب تدروا اماو
 ةرعلاو ةعفرلاو خومشلاوةساىلا نم هد صاقخلا 27 ل1 يف هيلع مهلضفا ال 0

 نهذلا بوو كلاينللا ةفاقشما ف مهيلع همدقا ىنكلو 6 هواديلاو ةوالطلاو ةيونثلا

 ٠ادداو ارطاخو ٠ اقوذو العو * ةعانصو أهرط ةيسرعأا يف ةراهملاو سحاهلا ةهاشو

 نم رثثلاو رعشلا يف ىصح نا نم رثكا كاذ لثم يف نوكسلاب فقولا نا ضرغلاو

 .ناف ) هرورضلا ىلع اهلمح عشت ةرثكب رعشلا يف درو دقو بنود امو ايلعلا ةقبطلا

 الواو هلثمرثنلا ُْ زاح دارطاب رودلا ف زاح امو ) تادرطمال تاردقم تارورضلا

 هللا ءاش'نا هيافكو انغ انركذ امف نا ىلع كرهبيو كرغفيام كل تدروال لاجملا قيض

 غلبتال اهنا ىلع ليبقلا اله نهم تاك تاورخلا هله ْي ترو لق اذه ىلع ءاثيو -

 اهتحص لخدمو اممحو ارك 3 نا دعد اهيلع هيمثنلا لا ةجاح الو لمانالا ْن< لوالا دهعلا

 زيارغ ككتحتاف) ؟رطس ١ هحفص اهريغنمهيرنتلا ىلا جاتحي هلعل ام ىلع هّسنذ اننا اق

 ناتبادلا تككتحاو هيشخلاب برج الا كّدحا نمال هةككش ينكحا نم وه (لوتعلا

 دددشلا لاصتالا ره اظوه 1 قردعلاا قع لصا (قيصللا قي رعلا) .٠ اسف قىدعتب الف

 ىلع فطعي ثيح ةلاثماو عضوملا اذه يف دارملا وهو قزالاب هنع ربعملا مكحملا طبرلاو

 يف لاق تارامالاو نيارقلا هيف موقت دراوم يف الا لمعتسيال زاجم وف هنم يبنجالا وا

 لاو ب انل قفتا * مهوتي الف ( يعد قيصل وا قصلم نالف زاجملا نمو) ساسالا

 م رطس ٠١ ةحفص يف الثم لوقذ ثيح هراشالا ىنءع زاعيالاو زعولا لاعتسا ثالث وا

 زامرالا نم فورعملاو : هزاع ىف اذكو (مزدعم ا بو>و للا ءاعاو همصعلا ىلا ازاعيا)

 اذ هسا هباعو ( راساو مدع ارعو زعد دك ىف هيلا زعو) هصن ادهام مجاعملا

 طيحملاو هئيملا ىعع طسولا لمعتسل لقو ِ نيك مدقتلا ىعع اا عتما لو تا

 مبطسو 0 ” ةلطو اطسو مبلعسي ناكلاوموقلاطسو ادكه ا درو هنال -

 نايوتسي وا نايراقتي ىرت 5 امهو لزألا ابنا هثرملا يف اولاقو ةطساووبف

 نوار نويودحنلاو دروم لك يفةربتعم ريغ ثناتلا وريكذتلا ف ربذلاو !دتمملا نيد ةقياطملا

 رسال كات دنع ةفقولاو) ا راكم ه١ ةحفمص اناوقو (درفم لوق ةماكلا)

 لدي 0 ةفاعلا ءاسالا نب كلذ همس وا دس والم لمع دارملا 0 / نوكلا ماظنب



 ُك

 ٠

1 
 ادب
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 ا ال ا 1 ز

 5-5 . تامه ريم عند وأ 0 0

 نوكرا عمج وهو نيماقم وا ماقم يف (نيكأرا) لامعتسا انمالكيف عقو ٠ ةيلع ءاقلا
 وه(عسيدولا كلذ لوقل اتيَمَُم كلذ ناك) ؟ ؛ رطس ١١ ةحيفص ميظعلا ناهدلا-

 ضرغلاو«ايعرو ايّقس) ون ىلع فذملا بجاوهظفل نم لماعهيلع طاسم قاطم لوعفم

 ثالث وا نيدروم يف ريوحتلا ةدام انلمعتسا دق ٠ (اًميقحت ققع كلذ 20 ديكأتلا

 نايدالا تراوحت) "5 ةحفص اناف هبراقتم اهاكو درلاوصقنلاو عوجرلاريوحتلا لصاو
 رخاآ ماقم يف اهاتليعتسا دق كاذك و - تدرو تعحر اهنا دير (كوذلا اهتغص نع

 ليدبتلاكالتماو ريثأت!ا ذوفن يف مهم نايبلاغلب دق معن ٠١٠١ هحفص رخآ لوقن ثيح

 ىنعم ريوحتلا ناك ناذ - عمتجا ا تافصدر يا مما عمتجملا تافصريو>تو رييغتلاو

 هيف فورملا هذه لمعتسن لو هفرعن ال كاذف دّلوم
 لقاك فرسكللاو رارسلا هيلا يىرسي ال يذلا ردبلاو) رطس “١١ هحفص يف ائاَك

 باهذلاوهخ أسالا ب فوسلايف لصدا .ىلو (فوسلا) انه ها نأ نيس

 ريتلا وبجحلا فوسكلا يف لصالاواهخاسا -ضرالا هللا فسخو ضرالا هب انفسخف

 سمشلا -ريرج لوق يفو نويوغللا هب حرصا ءاوس ىلع رمقلاو سمشلايف يرجي وهو ٠
 .نمف اذه ىلعوع هف وسكمموجنلاو رمقلا لءجثيح هل دهاش خلا ةفساكب تا ةعلاط

 ظ نطاتتالصا فو طب وا فوسدلا لاا دوأوا هل حضتي ,ماقلا عجاد

 اهدورو قةحتن مل انك ناو زاتجاو راتخا ىلع اسايق 56 هحفص يف (راتحأ) انلمعتسا

 “4 ةحفص يف الق ٠ (راحا) اهناكم نكياذ هحص هجو اهل نكي مل ناف ةغللا يف

 ىنعم ديت ىلع نا بسحي دقو (اننصو يتلا لاما ىلع اهيف همالك نا ىلع نككأو)

 0 كار دتسداا مخاوفك ىلع ناف تلك رفا سل كا ردخسالا نم نكل

 ةبترمغلبي ال لضفلا ةياغ يف هنا ىلع نكلو لضاف نالف كل ويف اهلثم قرتلاو هنلاسملل

 ىرخالانعةدحاو ىنعت الفك ىرتالا , ايف راتيو مدا لا ا

 رهتشا اع انايحا ةعيبطلا سدماون قرخ ىلع اندهشتسا ١١ رطس *“"” ةحفص يف

 . نوعديو نوركشي نيرخأتلا نم هفسالفلا نا لا_قيو خلا راثلا يف دثمسلا ءاقب نم
 ' ىوعدلاب رضيالت ثنا اذهو - اهفالخ ىلع ماق ليلدلا ناونيمدقالا معازم نم اهنا

 لكاورمجلا ةماعلا لكأ نوركشيفا كلذ اوركتنا بهو اهتابثا ددص يف انك يتلا

 5 ىصحت ال هيعيطلا سماونلاق ارا ةلثماو سوس دهاشم اههنملكو لظدحلا ءاظلا

 سيماوتلا كلت ىلع هقييطت نع اوزجع ام رثكأ امو نورخأتلا ةفسالفلا ىت> اهركتي

 («جر سرر  (مالسالاو نيدلا)

 انزل



 تالفغ حيحصُت اا

 00 0 طار نانألا يف هيرثالا ءاضعألا اهنمو هعيطلا تاتلثي ةنودسب ام
 ةاروت ريغ دوهيلا ةاروت نا ائاق ١١ ؛ ةحفصيف ٠ كانهو انهابيف مالكلاةل طا نعانينغتسا

 0 يذلا مهدنع ينيدلا ناسالا وهو هينارنغ دوهلاةاروت نافاهريغ يه معن خلا ىراصنلا

 ةادوت اما هريغب نآرقلاو ةواصلا زو ال مالسالا يف يرعاك مهيدل هدييغت زوجيال

 "ياو مهتنلب موق لك ارج ماهو هينايرس نايرسلا دنعو هيبرع برعلا دئعف ىراصتلا
 يعدي ناك رمالا اذه نع دوهيلا نم هانلأس نم نا ىلع اذه نم رثكا ديرت ةرياغم
 ليجانالا سفذ تناك نا دعب كلذ يف ةبارغ الو اضيا عضاوم يف رهولا فالتخلا

 ةسئكللاو قرفلا رياس ليجانا رياسغي تناتستربلا ليحناف ىراصتلا سفن دنع ةفاتخم

 ياو هب ةولصلا مرو تناتستربلا ليلا ضفرييلوسرلا يسركلاوةيكوا وثاكتلا

 ميظعلا نآرقلا يف اذه لثم نيملسلا قرف دنع دجت لهو اذه نم مظعا فالتخا

 ءادتيا وه (يوطي نا ديري رياس) " هحفص ٠ هظنحي هللا نكت يذلا ميكا ركذلاو

 ع قبس امم لاحال ٠ لاثملا برضو لاحلا ريوصتل مالك

 ىلايقابلا ةفرعمليحنو اهضعب مسرن نحدف اههوبس عقاوموهعبطملا وا عبطلا تالفغ اما
 ددعوهفيحصلاددعنيب لصفنو هللاءاشنا اهحوضوا مبيلعوتال امماهناف نيرظانلا ةناطف

 هل يلاتلا وهو ٍباوصلاو الوا روكذملا وهو اطخلا نيب لصفلاك ىضرعطخ رطسلا
 00 0 1 دينع (راطتتال)) اهباوم ا رطقتالو) ١ نطم ٠؟ ةخيفص
 0700037 71 !(اباصا - يتلا اكس 7-1 لياواو - لياوشل 14 ةعفص رخآ

 ا للا را اها دملا) -- (نهاذلا) ؟1 رخآ (دماج اة ( دماح يببا)
 ”ةيحور6- 44 "ةيناسج - 2 نامسج 1 58-- 5 ليابق -ليابق 6 - <. نارمع نب

 0000077 ل 56 هلم اهبطخ يتلا - اهيلخ يذلا 7 رطس |هيفح ةحور
 اهنا-اهتا7 ١ رطس ايف نايواستيو * نالداعتيايواستيو رايعلا ف الداعتب --8

 . حالص الو * عفدالو - احالص الو امفد الو اهيف -اههّتم الو - مهتمالو هب 45
 " ًاةمحرتح نارسخو ةمحر١ 4 - + .* نيعيثا الو ح(نيدا الو ةدحاوب) +١١ ؟و

 ع كافشهيف ناف ١١-ا/ ٠ لداع ع لداجمي هيشاللا نم لوا رطس - 55 انارسخو
 (عون) 11 اا -- ماع نات( ماك يبا) ١١5 هحفص ل١ اهياوص م١1 هرغ ءافُس

 اهنودرصقيو -- اهنورصقيو 1١١5-6 اريح ريخ ١7 رطسا7١ هحفص اعون هباوص

 مهلاختو ١ 15 نيلماعلا نمو 5-5 نياماعلا و اهنم ١" ناتللا تت يتلا 2 اهنم ١١



 1 تالئغ حيحصُت

 - هيف تيه يذلا هد ١5.- لفقي وا -(لفقياو) ١5 م ١١ه اعازوا - عازوا

 5 6 ت10 5 - و د لاو دورا رف اةءايفدمل لا

 امر دقانزهوح هفلتؤم خمنلا ثا اجا ءانثا يف تافيرحتلا هذه ضعب كم دقو

 ىلعنم 0 الل و لضافالا ضعبهرطعب ىلع ءانهنو عبطلازاحخدعب ةعحارألا دنع هماع يركع

 يففلاتختو ٠ ناسنالاةلبجن 7 ناستلاو رلا ناكناوء الغلا حيحصت يف تح طلغلااثسفنا

 ْنا ىسعف ريثكلا امام ا رفاولا اهئماثم ان دنا قاع نحتف٠ هرثك وةلق هدارفا

 هللا ءاش نا ائتارثع ءوسل اليقمو انتائيس داوسا ًارحامو اناياطت ةرافك فارتعالا نوكتي

 اهوعسوي نا ماركا لضافالا نم هذه انثوعد هيلا لصت نم عيمجج ىلا بغز اننا ىلع
 مهنم ةيده مركأ كلذ اولعجيو ٠ اثميو ارظنو ٠ اه راكع ار دقن

 نا ىوس ٠ هلالدلاو داّشرالاو « هدافالاو ملعلا ةيده نم سفنا ةيده قا انيلا

 لعلف ريكتلا يف اوددشي الو مكحلا يف اوءرستيال نا موشم قبلطو ميلا 3 ا

 ْثحاَنلاَو ةيلقملا رومآلا ق ادتسوا هيرفلا ق ارتمر تفحص ا
 انأطخادقنوكتن واأطخابىمز نا انمميالن2كيروال -عهدحوهللةمصعلاوء هيرظنلا
 ال نا صيرح يتقن ت2 - ماتلاو ةباصالا قوس ىسدنل بحاال كنك ناو ح تك وا

 نا ه١ هحفصلوالا ءزاا يف تركذ دقو ع يدا ءارقلا نعسجتمالو يدارم تحي

 رشلا سوفننم رورشلا عن 8 نيدلا نودب ليحتسي ةناوسوفنلا عدارو عزاو ربكا نيدلا

 نايملايىري وفك اب سمايداص ىتح مسحت دق هانبسحاع كلذ ىبعكل انه ةئهربلا انقادقو
 اوبتني ل وا ءالعلاو هصاخلا نا بسمو هيلا كلتب ةطاحالا نع ضعملا رصقي دقنكلو ظ

 ركذلانسجباءمط يكل اهدعب ةايحن وريال يتلا مبتايح و مهتحص ىلع ةظفاح الارورشلا نع
 ٠ ةصاخلا ءالءوه ناكانه هاتلقامرهوج ناف هاندرا امع ةفغلانمالا اذه لهو. ..هدمحلاو

 ظ مو ضرفلا ىلع ممتايح لوطو م منح يي يف ديزت تناكو ةيائجوا اعمل | ءايلعلاو

 نم مونمأ عم اهل مهكرتدعي لهف اذيا اهيلع دحا فوقو نم نمألل مهركذ نسج ل نكت ظ

 لثم نع عدري لهو ةافاكمالو ضوعام ريغ نم ميثم ؛م امقَس ل ءازحلا فقومو ص اصقلا ظ

 انيا هعموهو ناسنالا ىلعرطيسلا وهيذلا ءازابداقتعالاونيدلاعزاو آلا رورشلا هذه

 هرهوج نسل رششلا ف اعي نمام ا::هلةناماال كناعاال منا اَنْف ع حا هعم وبلا
 ردانلاوردانهناانركذو ١ ؛هحفص اهتم باتكلا نم عضاوم5 دعيفهانركذدقفهرخ بيطو
 (يفكو كبح هناف ا ذهربدتف) ماكحالاهبطانت ال
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 * هيمالسالا ةوعدلا ءارجا نم يلاعلا ءزللا تسربف

 )007 ا هدنص اهبلا ةحاطلا هجووب لا رووا ا لك حاحا روما دبع

 كفيرس ف يلاثلا رمالا 1 ل 71 نم هتحاحو هليجو هرحععو تاس الا أ أل ءدد 8 0

 .٠ ما اعلا ُْى هاك و ٠ هيفا,مرصتو ةعيبطلا ُْى هفرصتو ٠ نوكلايفهردق يظعو ناسنالا

 5 رأامحو ٠ ور درشلا لوقتعلا فعضو |١' ملا تانياكلا رثكأ جارح اك هيمرتلا ىلا هتءاحو

 مهقلخو هياغل قلخلا داتا ن ١ ىف ( كااثأا رمآلا ) ١ ©. ىلإ 6 ةحفبت نم. ليقتسملاب

 جياتن و5 ىلا ١6 نكد ع اظ الو أثمع ال ضغلل ا ةمحرلاو ء أمسلل ال هةاس اد ي :

 5 ىلا لمآ نم هوننلا لخصا ىلا هحاملاو هثعبلا بوح>حو ىلع ناهربلاو رومالا كات

 ىلا فطللا ةدعاق ىلا ةراشالاو سانلا لكاموصعملا ناو اهتقيقحو همصعلا يف مالكلا
 4 .: 7 ٠٠ه و وهك . ٠

 ا رنباو يلازغلا رع فالآلاو تازجعملا يي هيرظن ةفساف ٠ هزجعملا ُي مالكلا 1

 ىعامهنيد عمجا 0 انل ودمي ع هقيقحلا قيفح ل تايبسملا و ةءاسالا ْ ىسأ دنالا

 رهوجلا يف اهداحتاو ٠ نايدالاو عسيارلا يف ةرظن *4 ىلا "نم ٠ هدحاو ةياغ
 8 هركلا عيارشلا ره ركذو : اهتايرهو> ساكمعناو هياغلاو دصقلاو 1 هقيقللاو

 اونك لهو ٠ هيءاّدجالا .مهلاو-ا ضعبو هيلهاللا برع ةنايدو ليئارسا ينب لا 3 و

 هيحرسملا ةعيرشلاو 3 ةنايد يف ثحبلاو ا لور مالسالا لبق ىراص

 410 ىلا "4 نم هيدبا نوكت نا حلصت يتلا يه اهناو هيمالسالا ةعيرشلا ةفسافو

 ثدات لع قاتلا ناو ٠ هوعدلا نامز نع رخآ# وا رصاع نم هوينلا تاتا قيرط
 ه7 ىلا 7 نم هماسقاو رئاوتلا ىنعم نامبو ' تاّقيط

 * نارقلا زادعاو هيدمحملا ةويثلا ©

 000000001 كف رااعلا 0ر2 ةاحصفلا نع © ءاامطلاو نآرقلا:ةجانهق) ىلا
 000000 ك1 سارا شنب هعاللاو ةحارسفلاو ا قالختالاو ماولملا داوم م نازقل
 ع ةيلع هئافلخو هب لسرملا ءانثو نآرقلا ء هسفن ىلعهءواتثو نآرقلا 57 ىلا 57 نم

 ةحا_صف عافترا ' هيداجسلا ةفيحصلاو نآرقلا ' هيلع نيموصمملا ةعالا. ءانثو نارقلا

 امهتفرعم ىلا قيرطلا امو هغالبااو ةحاصفلا يهام ٠ ىلا مالك لك ىلع“ نا رقلا

 ةقدرط٠ فانصالا لكل زاحع 0 8 ةحلا ليت 00 للا 4 سانلا ميسم :

 .زاجعالا تايآ ٠ ريوصالا نم عون نايرلا نا. يف ٠ نآرقلا زاجعا ةفرعمل ناحتمالا
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 ٠١ ١ هىلا ,5 نمابلك تالاقاو ثحامملا نمكلذ ريغملاهيانو دوهامت زجما اونارقلا نمهغالملاو

 ىلعهيبنتلا ٠١١ ىلا نآرقلا زاجعا هوجو يف (افشلا) يف يضاقلا مالكن مةذمزلقن .

 عبسلات اقلعملا ٠ برعلا دنع نأ لانم ةغالبلاو نايبلل ام (لوالا) ٠١ ةمهم روما ةثالث
 زاجعالا ةقيّمح ام. (يلاشلا) هحاصفلا جهنم مهل نسو هغالبلا ءاغابلاف رع نارقلا ناو

 ٠ روعشلا يف فرصتي يذلا رعشلا نم ءيش ركذو ٠ نارقلا برعلا دوجس ٠ هغالبلاو

 ممالا يف (ثلاثلا ٠١ ءيش لك يف نسا وه امو ٠ هغالبلا نم ظح عيدبلا لهو

 هيبرعلا ةغللاناو ٠ !متمدخ اهنع ىناجالا ممالاريخستو هيبرعلا ةغالل اميعاسمو هبرعتملا

 ١١ « ايف ةفسلفلاو تابداشلملا ثحاس ٠0 يلا هيمالسالا ةعماطا يه

 هفدصلا نالطبو٠ الحو اضقن اهضحدو نارقلا زاجعاب قلءتي ايف مصتحا ةجح ريرك

 نبا ديلولا مالكو٠ نارقلا عامس دبع برعلا لاح ٠ هفرصا اب نآرقلا زاجعا نا نالطك

 لوصفلا ٠ هقدنزلاب مبتي نم ىتسحنارقلا ةغالبب ءاغليلاو باتكتلا فارتعا ٠ هريغما

 ثحابم اهيف (ديهتو ةثطوت) ١٠٠١ ةحفص ىلا نآرقلا زاجعاب هفارتعاو ٠ يرعملا تاياغلاو

 ىلع نعطلا يف ( ةيادهحلا ١ باتك ركذ ايفو هيعات>ا دايمو هيقالخا تالاقمو هلياج

 ١ ١١ نم نيملسملاو مالسالا ىلع نييبرغلا تاارتفا نم ةذبذو هعيرشلا بحاصو مالسالا

 ليجنالاو ةاروت!١٠ ميدقلاو ثيدحلا نيدبعلاو ميركلا نآرقلا نيب ةنزاوملا ١54 ىلا

 ةرواغو ميناقالا ةلثسم ٠ موقلايديا يفام اس |بناو |هيف فيرجتلا اهل نآرقلا ميظعتو

 (ميناقالا ةلئسم نموهامنانايدالايف واغلك ٠١) هحيبذلاو ةنعللاو ثول اثلا . هيقفلا و نهاكلا

 ءايبنالا يصاعمنم اه ريغو مدآ ةيصعم نع باولسا(ع) ىسيع ادع اياطخلا ءايبنالا باكترا

 قورقااضعب ٠ هتوباينيدملاةداهشو ٠ عيارشلا ةقاخ هتعيرشوءايبنالامتاخ «ص) دمحم :

 ةدابع «ص2يبنلا ىلا هتبسنو هلالضاا (هيادبلا)ىحاص عم مالك ٠ نآرقلاو نيدبعلا نيب
 هحغص نم كلذ لك ٠ نايدالاب رقيال نم ةداهشب ىت> ٠ نارقلا ومالسالا ةيعماج ٠ ماتصالا
 ةزدعم ٠ اهدذ تازجعم تاثا ىلا ةءالك ليمس(ص) ىثاا تازجعم تاب ١4 +ىلإ ه4

 (هتافا ١57) هحفص ىلا هتوعد رشن ىلع(ص) هترباثم ٠ يربعلا سيسقلا ةدامشب (ص) يلا 1

 ملسلايفن ارقلا و ليجتالا ميل اءتو ٠ بصعتلاو لهاستلا يف (ىلوالا) «هثالث) تارتت ىلع لمتشتت
 مالسالا ةوافح .يلبرعلا مشاهو حيسلادبع ةلاسر : نييقرشلل نييبرغلا سياسد ٠ هعدلاو

 دمع ةلانمرو٠ ماليسالل برغل |١كح ةداوس يف (هيذاثلا» ؟ ..«ىلا 153م هيحيسملاةلملل

 نييحيسلاو نيملس.لل تاوعدو حياصن(هثلاثلا>7 55 هحفصوا «يزيلكتنالا مايليرك هللا
 م دج تجد ومسح سم



 . 5 نايبو نالعا 9

 أذ" ردص يفو . ةيراكلا ةرهاطلا هتراسو هحضو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هّللا لو

 نيملسملا ة.مالا نم اهل رظنا أر هرب دح راتعالاب هي رح عما أع ةذاد ةم دعم باتكلا

 . نودهاتلا هيلع جوليو نوريتعملا هرامعد نا تحام عمناو ةماعد موقاو ةماقم يحس

 هلل 0010 يف (لوالا كلسملا» كلاسم ةطمخ ىلع“ كلذ ءارو باتكلا لمتشي م

 0 ةهدكاطم 0 ملاعلا رسل هثدالو راونا 0 1 | 5 ةريثلا ندا 0 : هيلع هللا مالس

 0 0 اووو ما اكمل ثداوح "صعب ن 9 هش ١ تكلا 0 قوس ىلع كل اذ ن< رصتقنو

 ا سمت نوكلا تارا نمر للا هرومعملا ف رع ل ذك كل نيح نم ضرالا كر

 هنافنا هن رك قو ىلا هتدالو فرش يح مهل ناك امي (يلاثلاكلاسملا) (ص) ءدوحو

 0 ناكل ناك هاو هناح نم لوالا ردا رهو هتةوعدب نالعالاب هرماو

 ىلا هتوعد نالعا نيخ نم هل ناكام يف (ثلاثلا كلسأا) موقلا حالطصاب تاصاهرالا

 ,نم«عيارلا كالضلا) هتادح نم يلاثلا 0 وهو . هترحهو ةكم نم هحورخ .مايا

 رودلا وهو ١ هراون> نا هعوحرو هدر 21 هذوع نيح ىلا ١ هئطو نك هن رحشه نكاح

 لدوداو لك نءاسشجدق هتالث راودا هيلع هللا مالس هرهاطلا هتامحاف .٠ هتامح نم كلاثلا

 عياقولاو تأ زجععملا نم هتافو دع هأ ناك ام 5 ) سماخلا كلاش ) ايقيسلف امقدم مغ اهنم

 .عسوتلاو حوتفلا نم مالسالل عقوام ىلا هيلاجالا ةراشالاو هتايح يف اهنع ربخا يتلا

 كلاسملا هذه نا م - هميل اعتىلع يرطاو هتاكرب نع نم الا نكي لو ناكام يذلا

 نع ةجراخ رهاظلا امحطس يف يبف كلت يه لب ريسلاو خيراوتلاب همشا تناكناو

 5 || نيتك همم همّسا هب 0 || مرا 2ك وه ىدلا دانك عوضومو | 0

 ا الا هعقا ولا درونإ نكو 0 ولا عوذر 3 ف 00 /هاجتا ١ نكلو

 78 بدسح قات ىح ]ا صهزواحتن امو 4د 0 ةصق يي ع الل لد كا 5 زددعم ىد

 1 1 صقلاو) 0 دا او ثحلا 6 ال عستي اموال تفس ىلع فورا و عسولا

 ١ ةريغلاو لضفلا يىوذ نم دحم نا ىدسعف ٠ 98 عمناو اققحنو ةدام رزغا يلب يدلا ءرجلانا

 قيفوتلاامو هيد ةيوخحازي زعتر هد عافتنالا مي معد زد رشن وهعرطا اطاشن انثرو.ال انقاواحامترا

 ١ ريصملا ا اننا هللاو٠ 0 هيلع هدنع نم الا ارضتلاو ةثوعملا امودهللاب الا

 0 ؟ه+ قدم زام نيثالث دفيحا: 00 اده مرالامعومجم تغلب ع
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